Utgiver: Leka kommune

Dato: 10/07 - 2009

Nr: 13/09

I denne utgaven av Lekaposten finner du komplett program for Skei-Dagan
og Herlaugsdagene 2009.
Vi ønsker alle arrangører lykke til, og håper både fastboende og tilreisende
får glede av aktiviteter og underholdning!
OBS – NESTE UTGAVE 24. JULI!
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 17. juli
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 24. juli
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: 7. og 21. aug, 4. og 18. sept, 2. og 16. og 30. okt, 13. og 27. nov, 18. des
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___________________________________________________________________

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00
LEDIG STILLING I LEKA KOMMUNE
Leka kommune er en trivelig kystkommune vest i Nord-Trøndelag. Administrasjonsstedet
ligger på øya Leka. Kommunen har ca 590 innbyggere. Hovednæringene er jordbruk, fisk/sjømatoppdrett og servicenæringer. Leka blir ofte omtalt som Midt-Norges Sagaøy. Her
finnes mange historiske minnesmerker og geologisk er øya en sjeldenhet. Leka kommune
har barnehage, 10-årig grunnskole, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall og
idrettshall

Tilflytterpakke/tiltakspakke:
• Gratis barnehageplass/SFO. 1 år for 1 barn. Kostnad: kr. 22 660,-.
• Tilskudd husleie/huskjøp eller overtakelse av gårdsbruk kr. 50.000, 5 års botid.
• Gratis medlemskort i lag og foreninger for deltagelse i aktiviteter for et år, kostnad kr. 400.-,
1 års botid.
• Tilskudd kr. 25.000,- gis til barn født eller adoptert der familien er bosatt i Leka
kommune, 3 års botid.

STYRER V/BARNEHAGE – fast stilling
100 % stilling ledig for tiltredelse 1.8.2009.
Barnehagen består av 1-avdelings barnehage med inntil 18 plasser for barn i alderen 1-6 år
og med et personale på 3,35 årsverk. Leka kommune har flat struktur og stillingen
rapporterer direkte til rådmann. Styrer har kontor i barnehagen.
Ansvars- og arbeidsområde:
Stillingen har overordnet faglig og administrativt ansvar for planer, resultat, økonomi,
budsjett og personell. For tiden er 45 % av stillingen avsatt til administrasjon og ledelse av
barnehage og skolefritidsordning (SFO).
Kvalifikasjonskrav:
Førskolelærerutdanning med tilleggsutdanning/praksis innenfor relevante ansvars- og
arbeidsområder. Det vektlegges: Praksis fra arbeid som styrer/leder, gode lederegenskaper
og samarbeidsevne. Vi ønsker en styrer som er positiv, har godt humør og innehar gode
samarbeidsevner.
Andre forhold
For stillingen gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår samt lønn etter avtale.
Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

ASSISTENT BARNEHAGE – 37 % fast stilling
Med forbehold om nødvendig godkjenning utlyses 37 % fast stilling som assistent ved Leka
barnehage for tiltredelse 01.08.09. Ved interne søkere gjelder fortrinnsrett i henhold til
arbeidsmiljøloven § 14-3 og hovedtariffavtalen kap 1 § 2-3.
Søknad med bekreftede attester og CV sendes Leka kommune, personalkontoret,
7994 Leka. Søknadsfrist 15.07.09.
(Referanser må oppgis. Send ikke originaldokumenter da søknadspapirene ikke
returneres).
Spørsmål kan rettes til styrer v/barnehage på tlf. 74 39 97 40 eller rådmann på
tlf. 74 38 70 00.
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(Intern utlysning, jfr. HTAs kap. 1 § 2.3, andre avsnitt)
”Ved ledig stilling skal deltidsansatte ved intern utlysing tilbys utvidelse av sitt
arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen”.

HJELPEPLEIER – 30 % vikariat
Vikariatet er ledig for tiltredelse snarest. Varighet t.o.m. 13.1.2010. Arbeidsområdet vil
være innen området institusjon og hjemmebasert omsorg. Det søkes etter person med
fagbrev som hjelpepleier.
Søkere må ha førerkort kl. B da det er felles turnus for institusjon og hjemmesykepleien.
Til stillingen vektlegges egnethet og god serviceholdning.
Lønn etter gjeldende tariffavtale.
Spørsmål ang. stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf 74 38 72 17.
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes Leka kommune
v/personalkonsulent, 7994 Leka.
Søknadsfrist 15.07.09.

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

Åpningstider for landbrukskontoret i juli 2009
Mandag
Tirsdag
Fredag
Mandag
Onsdag
Torsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

13.juli
14.juli
17.juli
20.juli
22.juli
23.juli
28.juli
29.juli
30.juli
31.juli

Vanlig kontortid
Kl.10 – 14
Vanlig kontortid
Kl.10 – 14
Vanlig kontortid
Kl.10 – 14
Kl.9 – 13
Vanlig kontortid
Kl.9 – 13
Vanlig kontortid

Kristin er ute i ferie fra og med uke 29 til og med uke 32.
Hilsen landbrukskontoret ved Annette T. Pettersen

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

Dyr på beite, produksjonstilskudd august 2009.
I henhold til forskrift om hold av storfe, skal storfe ha mosjon. Hovedreglen er at storfe skal
være minst 8 uker på beite. I tillegg stilles vilkår for å kunne motta tilskudd til dyr på beite,
jfr. forskrift om produksjonstilskudd § 7. For å få beitetilskudd, må storfe være på beite i
minst 12 uker!
Brudd på reglen fører til avkorting av produksjonstilskuddet.
Landbrukskontoret i Leka
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INFORMASJON FRA SKATTEOPPKREVEREN:
Feil på foreløpig skatteberegning på selvangivelsen – riktig på skatteoppgjøret.
Følgende melding kom på skattenett 24.06.09- og som gjelder oppgjøret for 2008.
Skattytere med skjermingsfradrag og skattebegrensning har fått vist feil ”beløp til gode”
eller ”beløp å betale” på den foreløpige skatteberegningen på selvangivelsen.
Skatteoppgjøret viser riktig beløp.
Konsekvensen av dette er at skattyter kan tro at han får større ”beløp til gode” eventuelt
mindre ”beløp å betale” enn det som det riktige skatteoppgjøret viser.
Omfang: mellom 15.000 – 70.000 skattytere på landsbasis.
FORFALL 1. TERMIN RESTSKATT 2008: 20. AUGUST. INNBETALINGSKORT VIL BLI
UTSENDT.
Med vennlig hilsen
Kirsten

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

DEN NORSKE KIRKE Leka sokn
7994 Leka

LEDIG STILLING I LEKA SOKN
Leka sokn ligger i Leka kommune www.leka.kommune.no som er en trivelig
kystkommune vest i Nord-Trøndelag. Kirke/kirkegård og administrasjon ligger på øya Leka
med tilknytning til gravplass med klokketårn på fastlandet Gutvik. Kommunen har ca 590
innbyggere. Hovednæringene er jordbruk, fisk/sjømatoppdrett og servicenæringer. Leka
blir ofte omtalt som Midt-Norges Sagaøy. Her finnes mange historiske minnesmerker og
geologisk er øya en sjeldenhet. Leka kommune har barnehage, 10-årig grunnskole, gode
friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall og idrettshall.
Tilflytterpakke/tiltakspakke:
•
Gratis barnehageplass/SFO. 1. år for 1 barn. Kostnad: kr. 22 660,-.
•
Tilskudd husleie/huskjøp eller overtakelse av gårdsbruk kr. 50.000, 5 års botid.
•
Gratis medlemskort i lag og foreninger for deltagelse i aktiviteter for et år, kostnad kr. 400.-, 1 års botid.
•
Tilskudd kr. 25.000,- gis til barn født eller adoptert der familien er bosatt i Leka kommune, 3 års botid.

KIRKETJENER – 46 % stilling
Med forbehold om godkjenning er 46 % stilling som kirketjener ledig for tiltredelse
01.12.09.
Arbeidssted: Leka kirke/kirkegård og Gutvik gravplass.
Ansvars- og arbeidsområde:
Tilrettelegging og deltakelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Ringing med
klokker i kirke og klokketårn. Tilsyns- og vedlikehold av teknisk anlegg/utstyr, inventar,
bygninger, kirkegård og gravplass samt renhold. Funksjon som klokker og som graver med
ansvar for praktisk tilrettelegging og oppfølging av begravelser. Føring av offerpenger,
dagsregister, kart, gravprotokoll og festeprotokoll samt ansvaret for guiding i kirken.
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Kvalifikasjoner:
Det er ønskelig med fagbrev, utdanning/praksis innen bygg/anlegg samt byggteknisk
kompetanse. Det er også ønskelig med kompetanse/erfaring i stell av grøntanlegg og
vedlikehold av maskiner. Søkere bør ha kjennskap til kirkelig virksomhet, offentlig
forvaltning og må kunne beherske bruk av IKT. Samarbeidsevne, fleksibilitet og evne til
selvstendig arbeid samt god serviceholdning vektlegges. Det kreves medlemskap i Den
norske kirke.
Stillingen kan hvis mulig kombineres med utlyst 10 % stilling som organist.
Aktuelle sertifikater:
Førekort kl. B (bil) BE (bil m/tilhenger).
Lønn og pensjonsordning i henhold til gjeldende tariffavtale. Søker må disponere egen bil
m/krok for bruk i tjenesten.
Spørsmål ang. stillingen kan rettes til Leka menighetsråd v/daglig leder, tlf. 74 38 70 00.
E-post: arve.antonsen@leka.kommune.no
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes Leka menighetsråd
v/daglig leder, 7994 Leka innen 1.8.2009.

KANTOR/ORGANIST – 10 % stilling
Med forbehold om godkjenning er 10 % stilling som kantor/organist ledig for tiltredelse
snarest.
Arbeidssted: Leka kirke.
Ansvars- og arbeidsområde:
Ansvar for spilling og deltakelse i planlegging og gjennomføring av gudstjenester og
kirkelige handlinger, tilsyn med det musikktekniske anlegget/utstyr.
Kvalifikasjoner:
Det er ønskelig med kirkemusikalsk utdanning men andre med relevant utdanning/praksis
kan også søke. Samarbeidsevne og evne til selvstendig arbeid samt god serviceholdning
vektlegges. Søkere må regne med å måtte prøvespille på kirkens orgel. Det kreves
medlemskap i Den norske kirke. Stillingen kan hvis mulig kombineres med utlyst 46 %
stilling som kirketjener.
Lønn og pensjonsordning i henhold til gjeldende tariffavtale.
Spørsmål ang. stillingen kan rettes til Leka menighetsråd v/daglig leder, tlf. 74 38 70 00.
E-post: arve.antonsen@leka.kommune.no
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes Leka menighetsråd
v/daglig leder, 7994 Leka innen 1.8.2009.

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

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
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KIKKERTEN ER PÅ PLASS!
Kommunen har nå fått installert betalingskikkert i Kvaløya.
Du finner den mellom rasteplassene.
Benytt anledningen til å få et
unikt overblikk over hav og fjell!
----------------------------------------------------------------------------------------------------

COOP LEKA
7994 Leka

BOLIGEIENDOM TIL SALGS
Bestyrerboligen til COOP Leka vurderes solgt. Boligen selges til høystbydende.
Tomteareal ca.1,2 da, festetomt som vil bli selveiertomt ved overdragelse.
Boligens er oppført i 1969, med fullt innredet sokkeletasje og garasje. Grunnflaten er
på 92 m2. Bruttoareal er på 184 m2 og bruksareal er 158 m2.
Det foreligger ny verdi- og lånetakst på boligen. Kopi er tilgjengelig for evt. interesserte.
Markedsverdi: kr. 260.000,Styret forbeholder seg rett til å godta, evt. forkaste, et hvert tilbud.
Selger vil legge til rette for visning, dersom det er interesse.
Skriftlig bud sendes: Coop Leka v/ styret, 7994 LEKA, innen 31.7.09.
Spørsmål, og anmodning om kopi av takst og bud-skjema, kan rettes til:
Coop Leka v/ bestyrer Ole E. Solsem, tlf 74 39 96 40 / 995 80 851, eller
styrets leder, Ole Kr. Holand, tlf. 74 39 90 00 / 416 56 090
Leka, den 06.07.09
COOP Leka
styret

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

LEKA STEINSENTER
har åpent hver lørdag fra kl. 12.00 til 14.00 i mai, juni og
august. I juli er steinsenteret åpent tirsdag, torsdag og lørdag
fra kl. 1200-14-00.
--------------------------------------------------------------------------------------------Hva vil du med kirka di?
Det er jeg opptatt av. For det er viktig for meg at du finner deg til rette i menighet og i kirke. At du
opplever den som din. At den tar vare på deg og dine, og det som er viktig for deg i kirke og
samfunn. Det skal være rom for ditt engasjement og dine meninger. Den norske kirke er en åpen
folkekirke med plass til alle som er døpt inn i denne kirka og slik er blitt medlemmer.
13. og 14. september 2009 er det valg på nytt menighetsråd. Den beste måten å få være
med å bestemme er å delta i valget.
Jeg ber deg om å bruke din stemmerett i menighetsrådsvalget 2009.
Med hilsen,
Tor Singsaas,
biskop i Nidaros
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Timeplan 2T Leka IL sommer 2009
8. juni til 15. august
Kl

Mandag

18:30

Spinn 45
Kjell
Arve/Willy

19:00
19:30
20:00

Torsdag

Bodypump
Marianne/Siv
Step-styrke
Annette/Gro

21:00
Har du lyst til å spinne når vi stepper er det mulighet for det.
Og så kan du bli med på styrke og uttøyning etterpå.
Romaskin og Tredemølle står på et eget rom og er klare for å tas i bruk. Kan benyttes i
åpningstiden.
Åpningstider:
Mandag: kl. 20.00 – 21.30
Torsdag: kl. 18.30 – 21.30
Sommerkampanje
Time/dobbel
kr. 50,1. mnd kr. 100,Velkommen til alle sammen, også dere som er på sommerbesøk!
2T Leka IL
(Vi er i kjelleren på helsesenteret, inngang bak)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ÅPNINGSTIDER Vestre Galleri
Vestre Galleri.
Sted:
Dager:
Klokken:
salg av:

Solsem. Den gamle landhandelen, Vestre Leka Handelslag.
Tirsdag torsdag og lørdag. den 7. 9. 11. 14. 16. og 18. juli
13.30 - 16.30
Fotografier, malerier og Leka T-skjorter. Vafler og kaffe.

Shabby og sjarmerende, utstilling av kunst i slitte lokaler.
Velkommen
Hilsen Lotte Audne Hamnes
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GUDSTJENESTER
Tirsdag 14.07.09

Leka – Steinhytta kl 18.00
Friluftsgudstjeneste v/Odd Arne Saltbones

02.08.09

Leka kirke kl 11.00
Høymesse v/ Odd Arne Saltbones - Nattverd

06.09.09

Leka kirke kl 11.00
Gudstj v/ Odd Arne Saltbones - Nattverd.
50-årskonf.jubileum/Konfirmantpresentasjon
(Konfirmantene hjelper til med kirkekaffe på Vonheim)

04.10.09

Leka kirke kl 11.00
Høsttakkefest v/ Odd Arne Saltbones - Utdeling av 4årsbok. Kirkekaffe. Saniteten pynter

01.11.09

Leka kirke kl 11.00
Gudstjeneste, nattverd. Vi minnes våre døde

29.11.09

Leka kirke kl 14.00
Lysmesse v/ Odd Arne Saltbones - Kirkekaffe
v/konf.foreldre

24.12.09

Leka kirke kl 12.00
Julegudstjeneste

25.12.09

Leka kirke kl 11.00
Høytidsgudstjeneste

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

NYE ÅPNINGSTIDER

Leka

På NTE
Mandag

KL 0900

til

1600

Onsdag

Kl 0900

til

1700

Med vår nye butikksjef, den alltid smilende Ida.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Det fins alltid en utvei, sa musen, den lå i kattens mage.
En om gangen, sa kjerringa, ulveflokken kastet seg over henne
Norske munnhell
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Åpningstider for Vertshuset Herlaug, sommeren 2009

uke
uke
uke
uke

28
29
30
31

daglig fra kl. 15.00 - 20 00
daglig fra kl. 15.00 - 20 00
daglig fra kl. 15.00 - 20 00
daglig fra kl. 15.00 - 20 00

se eget program for Skei Dagan
puben har åpent hver kveld unntatt søndags kveld
alle dager. Pubkvelder: onsdag, torsdag, fredag og lørdag
alle dager ... pub; samme som uke 30

"Skei Dagan på Leka" - 10.7 - 15.7.2009
fred. 10 juli

lør 11. juli

Mc-treff i Vottvika ... ( arr. Leka Mac.)
1.etg på puben er stengt 21.00 - 00.00 grunnet slutta lag.
Tausloftet åpent fra klokka 21.00 - 00.00.
Donkey Punch m/ bl.a. Jørgen Sandnes og
Sindre Helmersen m/band spiller i hagen. Gratis inngang
Båttur til Hortavær (Namdalscruise/Rørvik Rafting) v. Hans Nygård.
Horta Vel vil ordne båtplass til skyssbåt, samt selge kaffe og vafler.
Kveld; stor Hagefest med 2 band; Hilde Fjørtoft og Werner Sørøy... (erfarne
musikere som spiller pop / rock og country ).
Hilde Fjørtoft, blir spilt på radio og tv. (danse fot). Werner er opprinnelig Hortaværing
flytta derfra da han var 5 år, men de bruker ofte Horta vær som ferie sted. Han har
gitt ut egen Horta-kassett, med viser derfra om folket, havet og livet der ute... han vil
sikkert dele flere viser med oss fra Hortavær den lørdagskvelden..
Band 2; Ramp fra Namsos; består av 3 gode musikere, og spiller god gml. dags
trønderrock... De har egen facebook-gruppe på nettet, og har egen Leka-side..

man 13. 07

”Vikingens Dag "; med lagkonkurranse (ca. 5 pers./lag) tevling med ulike
konkurranser; tautrekking / mjødstafett / pilkast / meierispannhiving
Premiering på kvelden for konkurransen. Deltaker avgift kr. 50 ,- / pers.
Egen kulturkveld på kvelden; visning av film, spill og moro..
Kåring av " Lekas viking 2009 "..
Mulighet for Sklinna tur med Namdals cruise fra Vikna med værforbehold (påmelding)

tirs 14. 07

rekeaften på Vertshuset kveld.. musikk av Black and Blond...
inngang ; 100 ,- kr. / reker 120 ,-

ons 15 07

Bygdadag på Leka Bygdemuseum
"Vømmølkveld på puben"; stor Hagefest, musikk av Vømmølgutan fra Verdaln...
De har nettopp gitt ut ny cd... var på Selbu i helga... og er innom de fleste
festivaler ... Vømmølgutan har egen hjemmeside; søk på; www.vommolgutan.no

Muligheter for telt camp på Skei
*

NB...

husk; ingen "synlig" berusede personer slipper inn på Vertshusets område...
medbrakt alkohol, fører til " kortvarig besøk " på Hagefestene... og medfører
bortvisning fra området , og utestenging... medbrakt alkohol er forbudt ..
Vertshuset vil ha 18 års grense på sine arr.. / All alkohol skal nytes inne på Vertshuset
skjenkeområde; dvs. inne og ute i gårdshagen..ikke utenfor... dette til orientering...
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Bjørn Harald Martinsen og Kaja Ulriksen er ansatt som kokker hos oss i sommersesongen!
Utvidede åpn. tider starter i uke 27..
Vertshuset vil ha flg. på menyen utover sommeren;
• Hamburgertallerken
• Løvbiff
• Biffsnadder
• Kylling
• Røkt torsk
• Laks
• Bacalao med tilbehør vil også etter hvert komme på menyen..
• Det vil i tillegg bli servert såkalt "dagens" rett av og til!
I forbindelse med Skei Dagan og driften / og for en best mulig gjennomføring av sommer sesongen
ønsker Vertshuset flg;
•
•
•
•

Kafe / pubverter som evt. kan supplere våre ansatte best mulig... må være minst 18 år,
Vakter / billettører / ryddere... etc..
Likens viss det er noen frivillige / Vertshusvenner som ønsker å hjelpe oss med arr. av en
hagefest eller 2... (dugnad på en hagefest fører til gratis inngang på neste..)
vi vil også kunne gi en godtgjørelse ..dette etter avtale ..opplæring vil bli gitt...
interessert; ring oss på tlf. 743 99 809 / 922 35 132 / 45637542.

Velkommen til trivelige dager på Skei og Sagaøya!
"Leka vill og vakker "...
---------------------------------------------------------------------------------------------Da Nadine Stair i Louisville i Kentucky var 85 år, ble hun intervjuet og spurt om hva hun
ville gjort hvis hun fikk leve livet sitt en gang til.
Svaret hennes er etterhvert blitt nokså kjent, vi gjengir en oversettelse:

HVIS JEG SKULLE LEVE MITT LIV OM IGJEN
Hvis jeg skulle leve mitt liv om igjen ville jeg våge å ta oftere feil.
Jeg ville være mer avspent og mer smidig og jeg ville være mer impulsiv.
Jeg ville ta færre ting alvorlig, og jeg ville ta flere sjanser.
Jeg ville ha flere opplevelser, jeg ville bestige flere fjell og svømme over flere floder.
Jeg ville spise mer is og mindre tran.
Jeg ville kanskje få flere vanskeligheter, men jeg ville få færre innbilte vanskeligheter.
Du skjønner, jeg er en av dem som lever forsiktig og sunt, time etter time, dag etter dag.
Å jo, jeg har hatt mine øyeblikk, og hvis jeg skulle leve mitt liv om igjen
ville jeg hatt enda flere øyeblikk.
Faktisk ville jeg prøve å ikke ha noe annet enn bare øyeblikk, det ene etter det andre,
i stedet for å leve så mange år med tanke på morgendagen.
Jeg har vært en av dem som aldri reiser noe sted uten termometer,
varmeflaske, regnfrakk og fallskjerm.
Hvis jeg skulle leve om igjen, ville jeg reise med mindre bagasje.
Hvis jeg skulle leve mitt liv om igjen ville jeg begynne å gå barfot tidligere om våren
- og fortsette lenger utover høsten.
Jeg ville danse mer, jeg ville unne meg flere karusellturer,
og jeg ville plukke flere tusenfryd.
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Fra 11. til 19. juli arrangerer lag og foreninger Herlaugsdager på Leka.
I denne uka kan du oppleve noe hver eneste dag.
Lørdag

11. Juli

OVERSIKTSPROGRAM:
”Kapermarsj”
Rekefest med franske undertoner

Søndag

12. Juli

”Herlaugsmarsj”

Leka skole

Mandag

13. Juli
13. Juli

”Fiskekonkurranse”
”Familiefest”

Skeishavna
Skeishavna

Tirsdag

14. Juli

Onsdag

15. Juli

”Bygdedager”

Leka museum

Torsdag

16. juli

”fra By’n te Bindal og Ytre Namdal”

Vertshuset Herlaug

Fredag

17. Juli

”Cabaret Solsem”
”Kaperspel”

Fjellvang
Spelplassen, Frøvik

Lørdag

18. Juli

”Fotballkamp”
”Kaperspel”
”Cabaret Solsem”
”Herlaugsstevne”

Leka stadion
Spelplassen, Frøvik
Fjellvang
Leka skytterbane

Søndag

19. Juli

”Kaperspel”

Spelplassen, Frøvik

Friluftsgudstjeneste

Gutvik
Gutvik

Nesset (steinhytta)

Billetter til Cabaret Solsem selges fra kulturkontoret fra 1. juli
------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAPERMARSJ lørdag 11.07
Kapermarsjen arrangeres i år for 30. gang. Dette til minne om det franske
kaperskipet som forliste utenfor Nord Gutvik natt til 17. februar 1798. Marsjruta
er første del av hjemferden til det franske mannskapet.
Merk: Den lengste løypa passerer havaristedet!
Påmelding skjer på Gutvik grendehus fra kl. 09.00 på marsjdagen. Avgiften er kr 60,- for voksne
0g kr. 30,- for barn under 16 år.
Åpning av marsjen skjer kl. 09.45. med en kort historikk om kaperskipforliset. Det er felles start/
innkomst ved Gutvik grendehus.
3 løypealternativ:
12 km – grusvei
14 km – grusvei/ terreng
23 km – grusvei/ terreng

Start: 10.00 – 12.00
Start: 10.00 – 12.00
Start: 10.00 – 12.00

Marsjen er godkjent av NFF (Norges folkesportforbund) og IVV (Internationale Volksportverbund)
Salg av saft, mat kaffe, kaperhefter, brus, rosiner og sjokolade. RVP. Middagssalg ved Gutvik
Grendehus.
Alle marsjdeltakere som fullfører en av løypene får medalje og kaperdiplom.
Nærmere opplysninger fås ved å ringe Roald Buvik tlf: 743 99122 eller
Ole Martin Johansen tlf. 74399167

REKEFEST MED FRANSKE UNDERTONER lørdag 11.07
Gutvik Grendehus kl. 1930
Viggo Vestvik spiller til dans
Kaffe og kaker, brus, øl og vinsalg

Arr: Gutvik grendelag
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HERLAUGSMARSJ søndag 12.07
Påmelding skjer ved Leka skole i idrettshuset v/fotball-banen. Dusj og toaletter
i Herlaughallen ved skolen. Avgiften er kr. 50 for voksne og kr. 30 for barn
under 16 år.
Start:

Leka skole idrettshuset fra kl. 10.00 - 14.00.
19 km kl. 10.00 - 13.00
Leka skole idrettshuset senest kl. 16.00.

Mål:

LØYPEALTERNATIV 1:
5 km. Fra Leka skole til Klokkargården - Herlaugshaugen - Husby - Leka skole. (Asfalt/grus –
Egnet for rullestolbrukere). (Salg av vafler, kaffe ved idrettshuset)
LØYPEALTERNATIV 2:
10 km. Fra Leka skole til Klokkargården forbi Herlaugshaugen til steinhytta - tilbake til
Herlaugshaugen - Husby - Leka skole. (Asfalt/grus/sti - Egnet for rullestolbrukere).
(Salg av pølser, kaffe, kaker ved steinhytta).
LØYPEALTERNATIV 3:
19 km. Fra Leka skole til Klokkargården forbi Herlaugshaugen, forbi steinhytta, over Stegafjellet
til Nessodden - tilbake samme vei til Herlaugshaugen - Husby - Leka skole. (Asfalt/grus/sti/ terreng).
(Sanitet ved Stegafjellet).
Marsjen er godkjent av NFF (Norges folkesportsforbund) og IVV (Internationale Volksportverbound).
Arr. Leka I.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FISKEKONKURRANSE mandag 13.07

Påmelding til konkurransen starter kl.1200 i Skei småbåthavn
Konkurransen starter kl.1300 og oppveiing kl.1700 konkurransen foregår mellom
”Kvalbakken” og ”Madsøygalten” og øst av ”Madsøyflua”
Fra land med stang hvor en ikke trenger båt.
Salg av pølser, brus og vafler ved småbåtkaia
Påmeldingspris:

Voksne kr.50

Barn kr.25 (inntil 16år)

Arr: Leka båtforening

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

FAMILIEFEST I SKEISHAVNA mandag 13.07
Etter ”god gammel” tradisjon inviteres det også i år til familiefest
kl. 1900.
Salg av grillmat, kaffe, brus, øl og vin.
Leker for barna
Sosialt samvær
Inngang:
Voksne kr. 50,- Barn under 16 år gratis

Arr: Leka blandakor

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

FRILUFTSGUDSTJENESTE I STEINHYTTA tirsdag 14.07
Friluftsgudstjeneste v/Odd Arne Saltbones i steinhytta i Skeisnesset kl. 1800
Ta med kaffe/og noe godt til kaffen – til en trivelig stund i flott natur.
Arr. Leka menighetsråd
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BYGDEDAG PÅ LEKA BYGDEMUSEUM onsdag 15.07
KL. 1300 - 1600
Leka bygdemuseumslag arrangerer ”bygdedag ” for små og store. Her
kan både barn og voksne delta i forskjellige aktiviteter, spise
tradisjonsrik mat, beskue spennende museumsgjenstander, prate med
hverandre og kose seg.
Inngang: Voksne kr. 50,Barn kr.20,Familiepris kr.100,-

Arr: Leka Bygdemuseumslag

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

Fra BY’n te BYN (Bindal og Ytre Namdal) torsdag 16.07

Lokal og utflytta ungdom (også voksen ungdom) inviteres til Vertshuset Herlaug kl. 1900-2100 til
informasjon, utformell samtale.
Vi spanderer pizza – dere kjøper drikke selv.
Leka, Bindal, Nærøy og Vikna er en felles bo-, arbeids- og serviceregion. Folk beveger seg daglig på
kryss og tvers av kommunegrensene på tur til/fra jobb, for å handle eller fordi de oppsøker
fritidstilbud andre steder enn hvor de bor. Vi har derfor stor tro på at regionen vil være mer attraktiv
som bo- og arbeidssted dersom vi klarer å profilere mangfoldet av jobb og/eller bomuligheter og
fritidstilbud som hele regionen.
Hovedmål for prosjektet er å styrke Ytre Namdals konkurranse- og kommunikasjonsevne overfor
personer med tilknytning til regionen spesielt og attraktiv arbeidskraft generelt.
Delmål
1. Rekruttering av kvalifisert arbeidskraft
2. Profilering av BYNregionen
3. Etablering av database over utflytta BYNinger
4. Prosjektet over i varige strukturer
Arr: BYN-PROSJEKTET Marit Røstad, prosjektleder, Aina Hagen prosjektleder næring Leka

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

HERLAUGSTEVNET 2009 fredag 17. – lørdag 18.07

Leka skytterlag innbyr til åpent banestevne (NC) på Leka skytebane fredag 17.juli og lørdag 18. juli.
Påmelding: www.skytestevne.no (fra 19/6-09 til 15/7-09)
Innskudd:
Senior
kr. 110,Rek./ Jun. kr. 70,Program:
Det skytes fullt program i alle klasser unntatt kl. asp, kl.1,kl.2 som skyter 25-skudd.
Premiering:
Medaljer levert av ”Leka Sølv og Stein”
Iht. skytterboka pkt. 10.120 – b. 15 skudd og 10 skudd
Gjenstandspremier til kl. aspirant (full premiering)
RESTAURANT.

Arr: Leka skytterlag
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HERLAUGSMESTERSKAP I FOTBALL lørdag 18.07
I år gjør vi en liten vri i forhold til tidligere år. Istedet for kamp mellom young
boys og old boys, vil det bli arrangert en sommercup tilnærmet lik julecupen.
Vi gjør det på følgende måte:
Vi spiller på 5-erbane med fire utespillere + en keeper.
Hvert lag kan stille med minimum fem, og inntil syv spillere.
Det skal være minst en av hvert kjønn ute på banen til enhver tid.
Turneringa spilles lørdag 18. Juli, fra kl. 12.00 på Leka Stadion.
Påmeldingsavgift: 350,- pr.lag
Vi håper riktig mange har lyst til å delta, både unge og ikke fullt så unge lenger…
Inngang:

Barn gratis.

Voksne kr. 50,-.

Spillere som ønsker å være med melder seg innen torsdag 16. juli til:
Helene Helmersen
90 65 53 66
Tommy Furre
90 20 66 60
Det blir speaker-tjeneste og kaffesalg.
Velkommen til en fartsfylt og spennende lørdag på Leka Stadion!

Arr. Leka IL fotballgruppa

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

CABARET SOLSEM Fjellvang, fredag 17. og lørdag 18. 07
Fredag 17. og lørdag 18. juli arrangeres restaurantaften med alle rettigheter i
Fjellvang på Solsem.
Her kan du nyte et godt måltid mat med god drikke til!
Du kan oppleve god underholdning fra scenen:
Leka teaterlag fremfører selvlaget revy
Etter revyen spiller ”Arne Leif og Arve” opp til dans og du kan danse og kose
deg til langt ut i de sene nattetimer!
TA TUREN TIL SOLSEM FOR EN HELAFTEN!
Billetter til Cabaret Solsem får du kjøpt ved kulturkontoret på Leka fra og med
1. juli. Billetter kan også bestilles
pr. Tlf. 743 87 020 el. 95 22 31 45 Pris: kr. 200,Husk pent antrekk!!

Arr: Allidrettsgruppa, Leka Båtforening, Leka Bygdemuseumslag, Leka Skytterlag, Fotballgruppa

---------------------------------------------------------------------------------------------Man må skille mellom snørr og bart
Tomt hode er lett å bære
Etterpå er hvermann klok.
Norske munnhell
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”KAPERSPELET” fredag 17. – lørdag 18. og søndag 19.07
Ressigør: Gotfred Totsås

Kaperskipet ”Lènfant de la Patrie” forliste inne ved Gutviklandet natt til 17. februar 1792.
Kaperspelet forsøker å gjengi det man tror kan ha skjedd da de franske gastene karet seg i land i
Gutvik etter forliset. Hvordan ble de mottatt da de kom i land? Hva skjedde med skipets last? Hvor
ble det av gastene? Kom å se friluftspelet så får du kanskje svar!!!
Spelet fremføres på spelplassen ved Madsøybrua i Frøvik:
Fredag 17. juli, lørdag 18. juli og søndag 19. juli. Alle dager: kl. 16.00.
Billettpris: Voksne: kr 175,-. Barn: fra 5 til 15 år: kr 75,-.
Billettsalg ved inngangen til spelplassen fra kl. 15.00 alle tre dager.

Arr: Leka teaterlag.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOMMERMARKED
I UNGDOMSHUSET PÅ SKEI 17.-22.07.09 KL 12-17
Her får dere bl.a. kjøpe:
Brukt / antikk / bøker / håndarbeid / tegninger av Greta Granås / lefser /
kopper og kar / tepper og ryer / krystall / kjøttkvern / serviser / smykker /
gardiner / dameklær (lørdag og søndag, klær fra Tyskland: bukser, jakker, skjørt,
kjoler osv.
TOMBOLA.
Tombolagevinster mottas med takk!
Ungdomslaget står for matsalget. Rømmegrøt lørdag
og søndag. Ellers blir det vafler, sviskegrøt og gode kaker.
Er det noen som har tid til å hjelpe til med matsalget?
Vennligst kontakt Kirsti Østby, tlf. 74 39 96 51.
---------------------------------------------------------------------------------------------Bruk speilet og ikke kikkerten når du leter etter feil
Det er bedre å holde munn og la folk tro du er dum enn å åpne den og bevise det.
Norske munnhell

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dialektkråa
Når denne utgave av bygdas mest
...du må da skjønn
fornemmelige informasjonsorgan når fram
ke eg sei...!?
til leserne er det allerede langt ut i juli.
”Skeidagan” med en rekke arrangementer
er i startgropa og Herlaugsdagene med allehånde kulturelle og andre
innslag er straks i gang. Vi, sammen med den øvrige landalmue på
”øen”, gleder oss og vil møte opp både her og der. Vi vil ganske sikkert
ha meninger om de innslag vi rekker med når neste utgave skal i trykken.
Ennå sitter inntrykkene fra det store folkemøtet friskt i minne. I den sammenheng
har vi sett gjennom oversikten i dette blad over menigmanns ideer og tanker om
tiltak for å supplere fagfolkets forslag for å gjøre Skeishamna med omegn til fylkes
utstillingsvindu mot verden. Mange av forslagene synes fornuftige og
gjennomførbare. Andre er nok mer et uttrykk for en noe livlig fantasi. Langt nede på
den lange liste over ideer finner vi utsagnet om at hele øya burde tas med i en
helhetlig vurdering av prosjektet. I den sammenheng nevnes ”Snuplass i Vågan for
turistbuss”. Dette skulle være en fin utsiktsplass for å se Lekamøya. Her har nok
referenten stokket kortene skikkelig. Da det var vi som hadde innlegget på møtet
om utsyn til Lekamøya må vi korrigere litt. Det vi sa var at det med relativt små
midler kunne opparbeides snuplass for buss på aksla vest for ”Hansgården” på
Solsem slik at en fikk Lekamøya nær innpå. Det eneste stedet det er mulig å se
Lekamøya fra veien i dag er i Vågan, og der trengs det ingen spesiell snuplass.
Lekamøya kan vel også sees fra Årdalssanden, men det er vel heller ikke noe godt
alternativ for bussturister. Å anbefale Vågen som utgangspunkt for å se Lekamøya
er omtrent som å be folk som vil skue Torghatten om å dra til Oterneset.
Forslaget om en mur av ”Lekastein” med skilting og beplanting på toppen syns vi
heller ikke er så overvettes smart. Det er vel bedre å se på steinen der den er en
del av naturen. For spesielt interessert har vi Steinsenteret på Leka Camping. Der
kan både fagfolk og andre interesserte få en skikkelig orientering om Lekas geologi.
Det er nok av andre gode forslag å konsentrere seg om. Det viktigste er nok å få
lekværingene til å tro på prosjektet, og ha en positiv holdning til det. Begynn i det
små. Rydd opp rundt hus og fjøs, samt tilkomstveier. Dette gjelder i særlig grad i
prosjektområdet, men folk over hele Leka kan bidra til at farende folk rundt øya får
et tiltalende inntrykk av et vakkert og spennende sted – en pryd for hele fylket. Vel
begynt er halvt fullendt, og startskuddet er allerede avfyrt!
Allmuens gode rådgiver og hjelper helt siden først på 1800-tallet, Lorents Didrik
Klüver, er stadig på permisjon, men kan snarligen ventes tilbake.
Er du skikkelig smart - til og med smartere enn de fleste elleveåringer? Her har du
muligheten til å bevise det ved å løse dette:
En dame setter tre bøker ved siden av hverandre fra venstre gavl i
bokhylla. Bøkene har tykke permer – 0,5 cm. Innholdet i hver bok er på 4
cm. Total bredde for alle tre bøker er da 15 cm. Det kommer en bokorm inn
og spiser seg fra første side i den første boka til siste siden i den tredje
boka. Hvor mange cm har ormen spist seg gjennom da?
Svar i neste nr. av Lekaposten.
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Ord og uttrykk som var mer vanlig i ”gamle dager” :
Ord
Balhausi - (tjukk l - aktiv og bråkete 2-4 års guttunge), kela – oppstyr (på
østlandsk : kule), ækrain’ – litt, lite grann, sekerete’ - ”finere” ord for utedassen.
Uttrykk
”De e’ fleir daga austafer” (tjukk l – lokalt for: ”Kommer Tid, kommer Råd)
---------------------------------------------------------------------------------------------

Vi hilser og gratulerer...
Til verdens beste pappa og kjærest,
gratulerer så mye med 32-årsdagen 4.juli!
Vi er veldig glad i deg!
Klem fra Gunnar og Anita.

Eg vill gratuler kjæresten min Ante
så masse me dan hain har dein 13.juli.
Eindeli 18 år ☺
Føles som om de va i går eg såg deg ferr første gång
– du va like kjækk da som no.
Vi ha vørri ijønnom latter å tåra, sorg og glede.
Kjærligheita mi te deg bli bare stærkar å eg ser fram
te framtia mi me deg.
3 år har gått utruli fort.
Ælske deg, fra kjæresten dinnj.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Dei er ikkje englar alle som nakne er," sa mannen, han såg kona lauge seg.
"Her hjelper det ikkje med bøn, her lyt det møkk til," sa presten, han såg på
åkeren
Norske munnhell
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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

JULI
Fred

10

Lørdag

11

Søndag
Mandag

12
13

Tirsdag

14

Onsdag

15

Torsdag

16

Fredag

17

Lørdag

18

Søndag

19

Mandag
Tirsdag
Onsdag
AUGUST
Søndag
Torsdag

20
21
22

MC treff i Vottvika
Tausloftet åpent 2100-0000
Donkey Punch spiller i hagen på Vertshuset – gratis inngang
Kapermarsj Gutvik fra kl. 1000
Rekefest med Franske undertoner Gutvik Grendahus, kl. 1930
Båttur til Hortavær – Namdalscruise/Rørvik Rafting
Vestre Galleri, Solsem åpent 1330-1630
Hagefest Vertshuset Herlaug 2 band: Hilde Fjørtoft/Werner Sørøy + Ramp
Herlaugsmarsj Leka fra kl. 1000
Fiskekonkurranse arr. Leka Båtforening fra kl. 1200
Familiefest Skeiskaia arr. Leka Blandakor kl. 1900
”Vikingens Dag” – Vertshuset Herlaug: konkurranser
Kulturkveld Vertshuset Herlaug: film, spill, moro, kåring av ”Lekas viking 09”
Vestre Galleri, Solsem åpent 1330-1630
Friluftsgudstjeneste Steinhytta i Skeisnesset kl. 1800
Vertshuset Herlaug – rekeaften – musikk Black & Blond
Bygdadag Leka Bygdemuseum arr. Leka Bygdemuseumslag kl. 1300-1600
BINGO UL LEKAMØY kl. 2000
Hagefest Vertshuset Herlaug; Vømmølgutan fra Verdal
Vestre Galleri, Solsem åpent 1330-1630
Fra By’n te BYN – info og gratis pizza til ungdommen Vertshuset kl. 1900-2100
Sommermarked Skei kl. 1200-1700
Herlaugsstevnet Leka skytterbane
Kaperspel i Frøvik
Cabaret Solsem, Fjellvang
Vestre Galleri, Solsem åpent 1330-1630
Sommermarked Skei kl. 1200-1700
Herlaugsstevnet Leka skytterbane
Kaperspel i Frøvik
Cabaret Solsem, Fjellvang
Sommermarked Skei kl. 1200-1700
Kaperspel i Frøvik
Sommermarked Skei kl. 1200-1700
Sommermarked Skei kl. 1200-1700
Sommermarked Skei kl. 1200-1700

02
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Gudstjeneste Leka kirke kl. 1100
MOT kurs/informasjon for foreldre/trenere

Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement, slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender.
Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger, så unngås unødvendige ”kollisjoner”
18

