Utgiver: Leka kommune

Dato: 04/07 - 2008

Nr: 12/08

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 27. juni
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 04. 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
Utgivelsesdato for Lekaposten framover 20.06 – 04.07 - 18.07
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______________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000

INFO FRA LEKAFERJA
For passasjerer som kommer med siste fly ca 22.00 til Rørvik, er det nå anledning til å be
ferja vente ca. 20-25 min på siste rutetur fra Gutvik.
Ordningen har en prøvetid på ett år, og gjelder kun for flypassasjerer.
Tlf M/F LEKA 95 73 70 53
---------------------------------------------------------------------------------------------------

MATROS
Stilling ledig som matros på M/S ”Leka” for snarlig tiltredelse.
M/S ”Leka” går i ferjesambandet Skei (Leka) – Gutvik.
Det er ønskelig med brovakt, hurtigående mob-båtsertifikat og sikkerhetskurs m/ Crowd
and Crises. Søkere med disse sertifikatene vil bli foretrukket.
Ordinær skift og beredskapsvakt.
Lønn etter tariff.
Nærmere opplysinger kan fåes hos Kirsti Østby, tlf 74 39 96 51
Søknad med CV og bekreftede kopier av helseerklæring og sjøfartsbok sendes
innen 01.07.08 til Lekaferja AS, 7994 LEKA
---------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMMUNALT TILSKUDD TIL KJØP AV STATLIG MELKEKVOTE - har du søkt?
Landbrukskontoret har nå mottatt oversikt over godkjent kjøp av melkekvoter for 2007.
Det ble i Leka kommune i 2007 kjøpt totalt 121 308 liter melk.
25 melkeprodusenter har kjøpt statlig kvote, og pr dato har 8 av disse søkt og fått tilsagn om kommunalt
tilskudd.
6 melkeprodusent har kjøpt privat kvote og 3 av disse er innvilget støtte over kvotefondet (rentemidler fra
næringsfondet).
Reglene for tilskudd til kjøp av statlig kvote er som følger:
Det ytes et tilskudd på kr. 0,50/liter. Dersom søkeren selger melkekvoten innen 3-tre-år etter at tilskuddet
er gitt, så skal tilskuddet tilbakebetales.
Landbrukskontoert vil oppfordre alle aktuelle til å søke! (bruk skjema nedenfor)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------klipp
Jeg søker med dette om tilskudd til kjøp av kvote på statlig omsetning/privat omsetning (stryk det som
ikke passer).
Jeg har fått bekreftet kjøp av ______________ liter
Kvittering på betalt beløp ettersendes/ ligger vedlagt.
Jeg godtar de vilkår som ligger til grunn for tilskuddsordningen.
Kontonummer .................................

Hilsen
………………………..
sign.
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Tidligjakt på grågås 2008

Leka kommune har fått innvilget tidligjakt på grågås fra fylkesmannens miljøvernavdeling
etter de nye forskriftene for jakt og fangsttider fra 2007-2012.
Startdato for tidligjakt er i år satt til 27. juli. Ordinær jakt starter 10. august.
Tidligjakt skal kun foregå på dyrket mark fra kl 0400-1100
Det skal ikke foregå jakt på de etablerte friområdene.
Tidligjakt er knyttet til Valdet Leka og organiseres i de enkelte jaktfelt.
For jakt ta kontakt med:
Nr

Område
navn

Jaktfelt

Kontaktperson

Telefon

1
2
3
4
5

Husby
Briktdalen
Madsøya
Haug
Årdal

Husby-Høgbakkan
Vikamo-Briktdalen
Madsøya
Kvernvik-Haug
Haug-Lekamøya

Odd Jarle Husby
Oddgeir Haug
Reidar M. Thorsen
Bjørn Kr. Haug
Leif Rune Jensen

74 39 96 05

6

Solsem

Solsem

Inger Johanne Johansen

74 39 98 43

7a
7b

Vågan
Stein

Vågan– Solsem
Kjell Engan
Kvaløya - Felles utm. Engan/Vågan Eva Klein Stene

74 39 93 89

8
9
10

Kvaløya
Leknes
Botnet

Kvaløya
Leknes – Skråen
Skei – Botnet - Husby

74 39 98 15

Inger Kvaløy
Mari Anne Hoff
Åsmund Nilsen

74 39 97 86
74 39 96 19
74 39 91 56
97 06 39 42

74 39 9865
91 66 74 31
74 39 98 68

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

TIL SALGS:
Praktisk regnponcho, sydvest og regntrekk til sykkelsete til salgs av merke
Helly Hansen.
Regnponcho
Sydvest
Regntrekk til sykkelsete

kr. 150,kr. 150,kr. 50,-

Kontakt Renata, tlf 413 01 962
---------------------------------------------------------------------------------------------------

21. juni er det sommersolverv
Natt til i morgen er årets korteste, da er det sommersolverv, og solen står så langt mot nord
på himmelen som den kan gjøre. Deretter går det gradvis igjen mot mørkere tider på den
nordlige halvkule, men heldigvis kommer den beste sommervarmen nesten alltid en stund
etter sommersolverv.
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GUDSTJENESTER
03.08.

kl 1115

Leka kirke høymesse v/ Sokneprest Faustmann

03.08.

kl 1500

Nord-Gutvik friluftsgudstjeneste v/ Sokneprest Faustmann

07.09.

kl 1100

Leka kirke høymesse v/ Sokneprest Faustmann.
Konfirmantjubileum. konfirmantpresentasjon.

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

Lift til leie
Henvendelse Ove Westård
Tlf
743 99 831
Mobil 913 09 725

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

FAGFORBUNDET fem år
17. juni 2003 slo Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse- og Sosialforbund seg sammen.
Fagforbundet ble stifta og resten er historie.
I de fem årene som har gått har Fagforbundet stått på barrikadene for en solidarisk
lønnspolitikk, som har gitt medlemmene solide lønnstillegg. Medlemstallet øker og vi er nå
Over 300 000 medlemmer; det overlegent største LO-forbundet. Fagforbundets ledelse, med
Jan Davidsen i spissen, nyter stor respekt både i og utenfor LO og er pådrivere for et mer
rettferdig samfunn.
Fagforbundet har omtanke, samhold og solidaritet som sine verdier. I 2005 bestemte vi oss for å
starte arbeidet med å etablere en egen SOS Barneby i Angola. Nesten 19 millioner kroner er samla
inn blant medlemmer og andre, og arbeidet med å bygge barnebyen er godt i gang.
Fattigdomsbekjempelse i Norge. Arbeid nedenfra for kvalitet på alle områder i offentlig
sektor. Samarbeid med den internasjonale fagbevegelsen om forsvar av faglige rettigheter i
diktaturstater. Dette er bare noen eksempler på at Fagforbundet tar sine verdier på alvor.
Over 15 000 tillitsvalgte rundt om i hver eneste krik og krok av landet stopper ikke arbeidet
sjøl om det er bursdag. De er der for å løse små og store problemer for medlemmene i
arbeidshverdagen. Send en hyggelig tanke den 17. juni. Det er mange gode grunner til å gratulere
de tillitsvalgte og Fagforbundet med femårsdagen.
Fagforbundet Leka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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STEP

Siste steptime før sommeren var mandag 16. juni.
Følg med på oppslag og i Lekaposten på når vi starter opp igjen.
Hilsen Annette

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2T
Nå har sommeren kommet og vi ønsker å være mer ute enn inne…
Derfor stenger vi 2T i juli/august i første omgang.
Vi flytter fra bankbygget i sommer og prøver samtidig å få til en avtale med et annet
lokale. Vi treffer til høsten – med mål for vinteren
Ha en fin sommer

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

KNØTTETURNERING
Lørdag 14. juni ble det for sjette gang arrangert Knøtturnering på Leka.
Denne gangen med hele 13 lag og over 100 ivrige og glade gutter og
Jenter med felles fotballinteresse.
Flott vær og masse folk bidrar til penger i kassen, og overskuddet
ble på hele 9.654 kroner. Det kommer godt med for videre aktivitet.
Vi vil rette en stor takk til våre sponsorer:
Lekaferja, Marin Harvest, Skretting, Husby Handel og Coop Leka

Unge fotballtalenter, her
representert ved Terje Theodor
og Jo Erik

En stor takk til Arne som også i år stilte som speaker.

Her er noen av de som hjalp til
På kjøkken og salg:
Amalie, Siri og Helen Mari

Og en spesiell takk til ungdommene våre som stilte opp som
dommere, kjøkkenhjelp, selgere og ryddekorps.
Dere gjorde alle en super jobb!

Arrangørene, her representert ved Beathe, Solbjørg,
Linda, Kjell Arve, Anita og Jonny med spaker Arne i front
er godt fornøyd med dagen og resultatet.

To av dommerne:
Otto og Morten

Foto: Torill A. Grande
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Herlaugsmesterskap i fotball
Vi gjentar suksessen og arrangerer Herlaugsmesterskap for tredje gang
Lørdag 19. juli kl. 13.00 på Leka Stadion
Vi håper riktig mange har lyst til å delta, både unge og ikke fullt så unge lenger…
…jenter/damer og gutter/menn.
Inngang:

Barn gratis. Voksne kr. 50,-.

Spillere som ønsker å være med melder seg inne fredag 18. juli til:
Young-girls
Old-girls
Young-boys
Old-boys

(13-24)
(25 +)
(16-33)
(34 +)

Helene Helmersen
May Danielsen
Tommy Furre
Kjell Arve Sønnesyn

90 65 53 66
91 63 37 10
90 20 66 60
90 85 46 42

Det blir speaker-tjeneste og kaffesalg.

Velkommen til en fartsfylt og spennende lørdag på Leka Stadion!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TINE FOTBALLSKOLE 2008 fredag 22. og lørdag 23. august
for jenter og gutter i alderen 6-16 år
Priser: Kr. 300,- for ett barn
Kr. 250,- for ett søsken
Kr. 200,- for søsken nummer to

Overnatting med voksen-tilsyn
Alle måltider
Fotball og andre aktiviteter tilpassen alder
Det vil IKKE bli kiosk i år

Påmelding til
Linda Hansen
Beathe Mårvik

99 69 75 36
951 09 887

Påmeldingsfrist fredag 1. august.
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Salg av brukt, nytt, handarbeid, bøker m.m.
Salg av kaffe med nåkkå attåt.
Åpent fra 12. – 19. juli fra kl. 1100-1600
Eksakt lokalisering er ikke avklart enda, mer informasjon i neste utgave
av Lekaposten, se også etter oppslag.

Vi tar også imot for salg, ta kontakt med:
Randi 743 99 671 / 959 37 447
Marit 902 27 408
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Åpningstider NAV Leka, juli 2008
På grunn av ferieavvikling vil det være noe redusert åpningstid på NAV kontoret i juli 2008.
Uke 27, 28 og 30
Mandag, onsdag og torsdag:
Tirsdag og fredag:

Åpent kl. 10.00 – 14.00, Telefontid: 09.00 – 15.00
Stengt, kun tilgjengelig pr telefon. Telefontid: 09.00 – 15.00

Uke 29
Mandag og onsdag:
Tirsdag, torsdag og fredag:

Åpent kl. 10.00 – 14.00, Telefontid: 09.00 – 15.00
Stengt, kun tilgjengelig pr telefon. Telefontid: 09.00 – 15.00

NAV Nærøy vil betjene telefonen tirsdager, torsdag 17/7, fredag 18/7 og fredag 25/7.

Ønsker alle en fin sommer!
NB! Onsdag 25. juni er NAV kontoret stengt.
NAV Nærøy betjener telefonen denne dagen.
NAV Leka
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Vi sitter en varm junikveld med siste utgave av dette umistelige og stundom
briljante organ som holder Lekas landallmue både informert og oppdatert
om det meste av det som foregår av betydning på øya. En stor del av innholdet
var viet det nye Reglement for kommunestyre, opplest og vedtatt sistleden da øyas høyeste
politiske forsamling satte hverandre stevne. Vi innrømmer det villig: Vi har ikke satt av tid så
langt til å finstudere denne nye kjøreplanen som de folkevalgte har vedtatt å regjere etter, vi
bare oppfordrer hvem som helst av de som stemte ved siste valg til å sette seg på
tilskuerbenkene i kommunestyret for å se og høre om øyas ”høye råd” følger de anvisninger de
så klokelig har gitt seg selv. Vi merker oss bl.a. at møtene skal holdes for åpne dører, noe
som i alle fall vinters dag kan bli en noksom kjølig opplevelse, i alle fall for tilskuerne, som ikke
har mulighet for å snakke seg både varm og i langdrag.
Vi antar, med en mannsalders erfaring med den type lesestoff, at det må hengå en viss tid før
alle folkevalgte helt automatisk henholder seg til det nye regelverket og føler seg bekvem med
dette, uten dermed å antyde at den minste snev av filibustertaktikk eller ”polsk riksdag”
tidligere har forekommet i øyas fornemste forsamling.
Vi ikke bare antar, men vet at bygdespråket er i endring og at mange ord og uttrykk som i
tidligere tider var dagligdagse ikke så lett faller dagens rådende generasjon i munnen lenger,
noe denne spalten i all sin åndelige uformuenhet prøver å råde bot på.
Som så mange ganger før, går vi først til Lorentz Didrik Klüver, klassikeren blant alle som er
satt til å gi mer eller mindre fornuftige råd til landbefolkningen. Han har mer visdom på lager for
juni enn de par smakebiter som spalten refererte i siste nr.

Høe, som er slaaet før St. Hans Dag, og vel indtørret, bør bevares for sig selv
for at gives det Qveg, der bliver sygt om Vinteren, thi dette Høe indholder en
styrkende Lægedomskraft.
Vogt dig nu for formegen Søvn, som forderver ditt Legeme, Staae herefter tidlig
op ved Solens Opgang, væk dine Folk og sæt dem i Arbeide den stund det er
Svalt om Morgenen, lad dem i det Sted sove en Times Tid om høieste Dag, naar
de for Hedens Skyld ei kan saa vel arbeide.
Ord

Bekkvogn (åpen tippvogn, fantes på alle gårdsbruk som hadde hest, helt frem til slutten av
1950-årene da traktoren overtok og dette allsidige gårdsredskap forsvant fra både jorder og
veier), bleikjivoll (tjukk l, lyngslette eller ramme hvor nyvasket hvitt tøy ble lagt ut til tørking
og bleking), gomatrau’ (en som var mer enn vanlig glad i god mat), i pussen (i finstasen)

Uttrykk
Det som kji heinna e’ kji te’ (brukt når et eller annet helt uvanlig hadde skjedd)
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INFO FRA BIBLIOTEKET
Minner om sommerstenging av biblioteket:
Juli måned
- stengt
Uke 32 og 33
- åpent onsdag kl. 1830-1930
Minner om lånetid på bøker er 1mnd, lydbøker er 14 dager og film er 1 uke.
Bøker leveres biblioteket innen fristen, da det kan være flere som står på venteliste. Det er
begrenset åpningstid på biblioteket, men bøker kan leveres i bokkasse som står utenfor biblioteket
fram til kl. 1700 ut juni måned. Ellers kan bøker også leveres på Lekatun
I nærmeste fremtid blir det kjørt ut purringer på bøker /lydbøker/filmer som er forfalt. Er DU en
av de som har lånt over lånetiden???????
Da det nye bibliotek programmet gjør det enklere å holde rede på utlån pr. låner, vil det fra høsten
tre i kraft nye satser både for purring og erstatning. Dette til orientering.
Vil samtidig takke alle dere som er flinke å levere innen fristen☺.
Åpningstider nå før sommerstenging er som vanlig
mandager og tirsdager 11.00-13.00 og onsdager 18.30-19.30
Om du glemmer åpningstidene, så vil de ordinære åpningstider stå bak på alle utgivelser av
Lekaposten
Stikk innom for å låne deg en god bok.
BEATE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi hilser og gratulerer...
Hjertelig takk til alle som gledet meg med gaver, blomster, telefoner,
og ikke minst med besøk på 70-årsdagen 2. juni.
Jorid
Anne Berre Haug 100 år
Vi gratulerer vår kjære mor, svigermor, farmor, oldemor og tippoldemor
med 100-årsdagen 29. juni.
Du er alltid snill og grei, vi er kjempeglad i deg.
Stor klem fra barn, svigerbarn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn
Kjære oldemor Åse
Gratulerer så mye med 70-årsagen 24. juni.
Stor klem fra Gunnar
Tusen takk for all oppmerksomhet i anledning min konfirmasjon,
Og en spesiell takk til alle som hjalp til.
Ida Martine Pettersen
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MANDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1700-1800 - Småbarnstrim i Herlaughallen
2030
- STEP på 2T
2000-2200 – Fotball A-lag

ONSDAG
1830–1930 - Åpent bibliotek
1800-2000 - Miniatyrskyting på skytterbanen
1900-2000 – Allidrett jenter 8.,9., og 10. klasse
2000-2200 - Fotballtrening oldboys

FREDAG
2000-2100 - Åpen hall 8. klasse og oppover
2000-2200 – Fotball A-lag
Kino UL Lekamøy – 1-2 ganger pr. mnd.
Se etter oppslag

TIRSDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1500–1700 - Åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
1800-2000 – Fotball smågutt/piker
1900-2000 - Svømmetrening 4.-10. klasse
1830
- Spinn 45
1930
- Bodypump
2100
- Spinn 30
2000
- Korøvelse i Frøvik
TORSDAG
1600
- Skytetrening senior/veteran Leka
1630-1730 - Knøttetrening
2000
- Bingo
1830
- Spinn
1930
- Bodypump
1730-1830 - Fotball smågutt/piker
1830-2000 - Fotball m/mer gutter 6.-10. klasse
2000-2200 - Linedance i Herlaughallen
2100
- Step/aerobic - nybegynner
LØRDAG
1600-1800 – Fotball A-lag
SØNDAG
2000
- Bingo
2100-2200 - Badminton

JUNI
Fredag
Onsdag
Torsdag

20.
25.
26.

Busstur til Jøa
Fotpleier Edvardsen kommer til sykestua
Fotpleier Edvardsen kommer til sykestua

JULI
Fredag
Lørdag
Onsdag

11.
12.
16.

Lørdag

19.

Hagefest ”Too Far Gone” Vertshuset Herlaug
Hagefest ”Valentina” Vertshuset Herlaug
Bygdadag på Leka Bygdemuseum kl. 1300
Black and Blond spiller på Tausloftet
Herlaugskamp Leka Stadion kl. 1300
Hagefest ”Lassie and the Lads” Vertshuset Herlaug

AUGUST
Søndag
Fre-lør

03.
22-23.

Høymesse Leka kirke kl. 1100 – friluftsgudstjeneste Nord-Gutvik kl. 1500
TINE fotballskole på Leka

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

LEGEN (Lille fabel)
Da Gud ville opfinde noget som ikke var spil eller sport eller mad eller drikke
og dog var en verden af legende hvile, hvori vore sind kunne smelte og smile,
da delte han men'ske i kvinde og manden og skabte den leg de kan ha med hinanden..
Piet Hein
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