Utgiver: Leka kommune

Dato: 01.10.2010

Nr: 18/10

NÅ ER INFLUENSAVAKSINEN KOMMET!
Mer informasjon på side 3 i Lekaposten

Siste del av september har vist
seg fra sitt aller beste med
flotte farger, sol fra skyfri
himmel, vindstille og kalde
netter.
I følge foreløpige meldinger fra
meteorologene vil det flotte
høstværet også følge oss godt
inn i oktober.
Oppfordringen blir da å komme
seg ut å nyte disse dagene før
regn og surt høstvær igjen er
over oss.

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER

FREDAG 08. oktober
FREDAG 15. oktober

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

Leka som Geologisk Nasjonalmonument
Ved midnatt 22. september gikk fristen ut for å stemme og dermed delta i kåringen av Norges Geologiske
Nasjonalmonument.
Kvelden i forveien var mange av oss spente på presentasjonen i NRK 1 (Ut i naturen) av de 10 nominerte.
Der ble nok alle seere som hadde sitt ”hjertebarn” skuffet.
Kun et veiskilt med 10 stedsnavn var innslaget.
På oppløpssiden hadde Leka et forsprang med i underkant av 500 stemmer.
Vi vet pr. nå ikke om dette holdt helt til mål.
Det vi imidlertid har fått nyss om er at vinneren skal være kåret og klar 12. oktober.
Kanskje ”Ut i naturen” da vil ha en fyldigere dekning.
Det er sikkert grunn til å mene mye om slike kåringer, - også denne igangsatt av NRK.
Noen kritiske blogger tyder på det.
Leka har gjennom sitt kandidatur allerede fått stor oppmerksomhet i media. Uansett utfall har langt flere
enn vi kunne forvente mobilisert uventet støtte til øya. Noe som kommer tydelig tilkjenne gjennom
stemmetallet.
Jeg benytter anledningen allerede nå til å takke alle de som har markedsført Leka med positivt fortegn og
som har påvirket andre til å gjøre det samme.
Samtidig er det betryggende å vite at forslagsstilleren Tore Prestvik innehar den nødvendige
fagkompetanse som skal til for å beholde seriøsiteten ved kandidaturet.
I disse serie- og cuptider innenfor fotballen har følgende slått meg;
Når Follo i semifinalen beseiret seierssikre Rosenborg må vel vi kunne hamle opp med Geirangerfjorden,
Jostedalsbreen og Jomfruland. For ikke å nevne Strandflaten med Torghatten like nordafor oss.
Vi har uansett grunn til å vente spent på fortsettelsen.
Ordføreren.

--------------------------------------------------------------Informasjon om spredning av gjødselvare
Vi minner om forskriften for spredning av gjødselvare.
Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er
mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 30. september.
Mellom 1. oktober og 1. november må nedmolding skje!
Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav i Leka kommune, NordTrøndelag.
Fastsatt av Leka kommunestyre 29.august 2007 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord
(jordlova) § 3 og § 11 første ledd, jf. forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav
§ 1. Formål
Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav i Leka har som formål å
hindre forurensing til luft, vann og vassdrag, gjennom å sikre at gjødsla utnyttes best mulig som en ressurs
for planteproduksjonen.
Videre er det et mål å sikre at gjødsla disponeres på en slik måte at hensynet til det biologiske
mangfoldet ivaretas.
§ 2. Virkeområder
Denne forskriften gjelder for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, herunder bla.
husdyrgjødsel, silopressaft, avløpslam, kompostprodukter og annen organisk gjødsel og gjelder for hele
kommunen.
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§ 3. Forbud mot vann- og luftforurensing
Gjødselvarer av organisk opphav skal disponeres slik at den ikke fører til forurensing eller fare for
forurensing, eller på annen måte berører hensyn nevnt i § 1.
§ 4. Spredetidspunkt
Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det
er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark.
Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at
det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 30. september.
Ved spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde i perioden 1.- 30. september skal
det settes igjen en sone på minimum 5 m mot bekker, åpne kanaler og vassdrag som ikke gjødsles. Det bør
unngås å spre husdyrgjødsel på sterkt hellende mark i denne perioden.
Kommunen kan ved forskrift eller enkeltvedtak forby spredning av gjødselvarer mv. av organisk
opphav, som nevnt i 1. -3. ledd, i hele eller deler av perioden fra og med 1. september til 1. november i
områder med alvorlig forurensning eller fare for alvorlig forurensning.
§ 5. Forhold til andre lover og forskrifter
Krav utover denne forskrift som stilles i andre lover eller forskrifter må oppfylles.
§ 6. Avkorting, tilbakeholdelse og innkreving mv. av produksjonstilskudd
Ved drift i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet kan avkorting, tilbakeholdelse, innkreving
mv. av produksjonstilskuddet gjøres i henhold til forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i
jordbruket § 12 og § 14.
§ 7. Klage
Enkeltvedtak fattet av kommunen etter § 4, 4. ledd kan påklages til fylkesmannen. Klagefrist er 3 uker
fra det tidspunkt vedtaket er kommet fram til søkeren. Klagen sendes om kommunen.
§ 8. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 29. august 2007.
Landbrukskontoret

--------------------------------------------------------------Influensavaksinering høsten 2010
Tid:

Mandag 4. oktober kl. 13:00 – 16:00
Tirsdag 5. oktober kl. 08:00 –09:00
Mandag 11. oktober kl. 09:30-11:00

Sted:

Helsestasjon – Ingen timebestilling – Trekk kølapp

Pris:

kr. 70,-

Folkehelseinstituttet anbefaler vaksine til personer med:
kroniske luftveissykdommer inkludert alvorlig astma
kronisk hjerte-/ kar sykdommer
kronisk nyresvikt
diabetes eller stoffskiftesykdommer
nedsatt infeksjonsforsvar
Beboere på alders- og sykeheim
Personer som er 65 år eller eldre
Pneumokokkvaksine - bestilles ved behov (ny dose ca hvert 5. år)
Helsesøster
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Leka sokn
DEN NORSKE KIRKE
7994 Leka

Telefon: 74 38 70 31 – 99 58 88 69
Daglig leder Arve Antonsen
arve.antonsen@leka.kommune.no

_________________________________________________________________

TILBUD
Restaurering av klokketårnet i Gutvik.
Leka menighetsråd ønsker tilbud fra firma, enkeltforetak eller enkeltpersoner som kan ta på seg arbeidet.
Arbeidet består i innvendig og utvendig restaurering av klokketårnet ved Gutvik gravplass. Bl.a.
oppretting, istandsetting, skifting av tak, vindu og dårlige bord, reparasjon/utbedring av skader/slitasje på
vegger, gulv, dør og trapp samt maling/beising. Montering av takrenner m/nedløp, snestopper på tak foran
inngangsdør, hems med trapp innendørs for ringeren samt kikkehuller i vegg. Det må tas hensyn til
eksisterende materialer og utforming.
Det må under arbeidet vises stor forsiktighet så det ikke oppstår skade på gravstedene og gravplassens
bygninger. Gravplassen må holdes så ryddig som mulig under arbeidet og det må tas sikkerhetshensyn til
besøkende som ferdes på gravplassen. Materialer, utstyr og verktøy holdes av de som utfører arbeide.
De som utfører arbeidet er ansvarlig for at alt overflødig materiell er fjernet og at kirkegården er ryddet
ved sluttført arbeide.
Tilbudsbefaring/orientering på klokketårnet i Gutvik avtales med kirketjener 1 Kjetil Auståker,
tlf. 74399840 / 91355470.
Tilbudene må ikke overstige kr. 100.000 inkl. mva. En forutsetning for å bli tilbudt tilbudet er at arbeidet
må være sluttført innen utgangen av 2010. Dette av budsjettmessige hensyn.
Tilbud sendes Leka menighetskontor innen 07.10.10

--------------------------------------------------------------Nav Leka holder stengt onsdag 06.10 og torsdag 07.10.
NAV kan nås på telefon fredag 08.10, og vil være åpent som vanlig fra
mandag 11.10.

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

MEDLEMSMØTE I FAGFORBUNDET
TID:
STED:

MANDAG 4 OKTOBER KL1900
HYBLAN SYKESTUA

SAK:

LOKALE FORHANDLINGER 2010 HOVEDTARIFFAVTALEN KAP.3.,4.,5.
Informasjon om sentrale og lokale føringer, utdeling av kravskjema.
MØT OPP, DETTE ER VIKTIG!
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BASSENGET ÅPNES FOR OFFENTLIG BADING MANDAG 11. OKTOBER
Åpningstider er som før:
Mandag
18.00 – 20.00
Onsdag
18.00 – 19.00
19.00 - 20.00
20.00 – 21.00

Åpent for alle.
Småbarnsbading (under skolealder)
Åpent for alle
Kun for voksne

NB!
Klippekort for barn - og elever ved videregående - koster hundre kroner. Voksne som er i
følge med svømmeudyktige barn kan klippe på barnas kort.
Priser på enkeltbilletter er som før og også klippekortpris for voksne.
Småbarnsbadere fra Gutvik får refundert reiseutlegget ved kulturkontoret mot fremlagt
dokumetasjon.

--------------------------------------------------------------TV-aksjon – 24. oktober
Verdens største innsamlingsaksjon
I løpet av 2 timer en søndag i oktober skal 100 000 bøssebærere besøke 2 millioner
hustander. TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede beløp
per innbygger og antall frivillige.
Enorm frivillig innsats
Det som gjør TV-aksjonen helt spesiell er det enorme frivillighetsapparatet. I tillegg til de
100 000 bøssebærerne jobber 7000 frivillige frem til oktober med gjennomføringen av
aksjonen.
Bli med!
Målet for årets TV-aksjon er å samle inn mest mulig penger som skal hjelpe mennesker på
flukt fra krig. For å få til dette, er vi avhengig av at mange frivillige bidrar.
Kreative innspill
Alle monner drar, og hver krone som samles inn er viktig! Har du kreative innspill til
hvordan vi kan samle inn penger, er vi svært takknemlige! Du kan arrangere basarer,
lotteri, konserter, vaffelsalg, konkurranser osv. Bare fantasien setter grenser!
Bøssebærere besøker 2 millioner husstander over hele landet.
Til dette trenger vi 100 000 bøssebærere.
Jobben er meningsfull og enkel: Du møter opp til avtalt tid og sted, går ruten som er utdelt
av baseansvarlige og returnerer deretter bøssen.

Meld deg som bøssebærer og bli med på årets viktigste søndagstur!
Tlf: Lekatun 743 87 000
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Invitasjon til kurs i dyrehold og beitebruk i kyststrøk
Leka 29-30. oktober 2010

Velkommen til kurs i dyrehold og beitebruk i kyststrøk!
Kurset skal foregå i Leka (Skei forsamlingshus – UL Lekamøy) der vi har Nord-Trøndelags utvalgte
kulturlandskap Skei og Skeisnesset. Se omtale på
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2010/Juli-10/sjeldne-kulturmarkstyper-paskeisnesset.html?id=610443
Målsetting og målgruppe
Kystlynghei, strandeng og natureng dominerer store arealer langs kysten og er en viktig beiteressurs for
mange næringsaktører. En god utnyttelse av beitegrunnlaget på gårdene kan gi bedre økonomi i
landbruksdrifta/ husdyrbruket. Målet med kurset er å bidra med kunnskap for å kunne utnytte denne
ressursen i større grad.
Kurset er rettet mot dyreholdere med storfe og sauehold i regionen som
- ønsker kunnskap for en bedre utnyttelse av beitegrunnlaget
- vil basere sin drift på utnyttelse av kystlynghei og natureng/strandeng, i tillegg til mer gårdsnære
kulturbeiter
Antallsbegrensning: 40
Invitasjoner til aktuelle husdyrbrukere sendes via landbrukskontorene i regionen (kommunene Vikna,
Nærøy, Fosnes, Bindal og Flatanger).
I tillegg vil det sendes invitasjoner til husdyrbrukere i de utvalgte kulturlandskapene i Nordland og SørTrøndelag via FMLA i de respektive fylker.
Hovedtema er ”beite og beiting” - beitekvalitet og beitebruk i kystlandskap. Ulike problemstillinger bli
belyst ut fra en brukervinkling og med dyktige foredragsholdere på området.
Kurset vil bl.a. komme inn på:
- kvalitet (produksjon) på ulike typer beite gjennom sesongen
- hvordan utnytte beitene optimalt (bl.a. gjennom bruk av beitekart og beitebruksplan)
- næringsbehov og beitepreferanser hos ulike husdyrraser
- betydningen av og praktisk erfaring med vekselbeite/ sambeite mellom ulike husdyrslag.
- praktiske erfaringer og anbefalinger mht rydding og gjerdehold
- parasittproblemer – hvordan kan disse reduseres?
- ulike praktiske sider ved drift med utgangersau
Arrangør:
Kurset gjennomføres som et samarbeid mellom Fylkesmannens landbruksavdeling, Leka kommune
v/landbrukskontoret og husdyrbrukere i Skei og Skeisnesset Utvalgte Kulturlandskap (Skeisnesset
beitelag).
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Inviterte foredragsholdere er:
Samson L. Øpstad fra Bioforsk Fureneset.
Yngve Rekdal fra Skog og Landskap
Øystein Ludvigsen, erfaren sauebonde fra Vega
Erik Stenvik, FMLA
Trygve Fjærli, jordbrukssjef Frøya kommune
Representant fra Mattilsynet
Arnstein Johnsen, Statens Naturoppsyn
Gårdbrukere/ lokale foredragsholdere
Kostnader:
Påmelding:

Overnatting:

Kurset er gratis, men deltakere må dekke kostnader til reise og opphold.
Leka kommune v/ landbrukskontoret tar imot påmelding.
Telefon:
Kristin: 743 87 017 eller Annette: 743 87 019
E-post:
kristin.floa@leka.kommune.no
Landbrukskontoret tar også i mot bestilling av overnatting. Overnatting skjer på
Nausthaugen hytter og/eller på Vertshuset Herlaug.

Frist for påmelding: 15. oktober

PROGRAM - TIDSRAMMER
Mer detaljert program vil settes opp senere. Dette viser tidsrammer for kurset.
Fredag
10:05
10:30
11:00 – 17:00
14:00-14:30
17:00
17: 15
19:00
20:00

Ferjeavgang fra Gutvik (ankomst Skei kl. 10:25)
Kaffe + noe attåt – registrering
Faglig program
Lunsj
Pause kaffe + noe attåt
Mulighet for guidet tur på Leka (påmelding)
Presentasjon av geologien på Leka og i Namdal
Middag

Lørdag
08:00
09:00 – 13:00
13:00
13:30

Frokost
Faglig program
Lunsj
Slutt – og vel heim (avgang ferje fra Skei kl 13:40)

--------------------------------------------------------------Invitasjon til Kveldskafé
Mandag 11. oktober kl. 1800 – Lille Herlaughall.
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne inviterer til kveldskafé med følgende tema som
orientering:
NAV v/ Janne Hansen
Ledsagerbevis
Sysselsettingstiltak
Varig tilrettelagt arbeid VTA
Refusjon kjøregodtgjøring til sykehus og lignende
Pleie- og omsorg v/ Tove Kvaløy
Mental Helse Vikna v/ Åge Høukø

Hjemmebaserte tjenester, BPA, støttekontakt, TT-kort
Orienterer om Mental Helse

Det serveres kaffe og noe attåt.

Hjertelig velkommen!

Linda Hansen, Grete Johansen, Kirsten Pettersen, Bente Martinsen, Ann Beate T. Kowalk, Tove Kvaløy
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NORD-TRØNDELG TEATER KOMMER TIL LEKA
TORSDAG 18. NOVEMBER HERLAUGHALLEN KL. 1800
Da vises forestillingen:

Vinterreise – Vårdrøm

Dette er et stykke om Fredrikke Marie Qvam (1843 – 1944), stifteren av Norske Kvinners Sanitetsforening
og sentral i kampen for norsk stemmerett for kvinner.
Hun var født i Trondheim, men familien flyttet til Steinkjer da hun var 6 år gammel.
Fredrikke var en viljesterk ung dame som allerede som 14/15 åring var hemmelig forlovet med sin
huslærer, Anton Qvam, seinere norsk statsminister i Stockholm. Vi følger Fredrikke på en reise hun foretok
sammen med sine to gjenlevende barn, Louise og Olaf, gjennom Europa og helt til Algerie. Sønnen var
alvorlig syk og en lege rådet henne til å tilbringe vinteren i et varmere klima. En hasardiøs tur. Hun fraktet
en jernseng for sin sønns skyld, på tog og båt. I dag vet de fleste hvor kaldt det kan være om vinteren i
”syden” og Algerie ble heller ikke som forventet, det ble mange overraskelser.
Det var først seinere Fredrikke Marie Qvam stiftet Norske Kvinners Sanitetsforening. Hennes opplevelse
med å miste barn gjorde at hun startet den foreningen som har tatt initiativet til og fått bygget mange
sykehus landet rundt.
Foreningens motto:

I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet

Leka Sanitetsforening selger kaffe og noe til kaffen
både før og etter forestillingen!

--------------------------------------------------------------LHL Leka vil arrangere tur til Namsos/Flatanger i uke 40 eller 41.

Det blir dagstur med buss (Sturla Fjær) fra Gutvik – avreise med 8-ferga.
Det er planlagt stopp i Namsos for shopping, evt andre ærender, videre matpause på Sjøbua Spiseri, og
rundtur i Flatanger.
Vi har fått et tilskudd fra LHL sentralt som gjør det mulig med en slik tur.
Avhengig av hvor mange som blir med vil egenandelen bli kr. 250-400.
Mat kommer i tillegg.
Påmelding til
Kitty, Bente eller Kirsten.

--------------------------------------------------------------50-årskonfirmanter – Leka kirke søndag 5. September 2010
Av et kull på 24 konfirmanter var 11 til
stede på 50-årsmarkeringen i Leka kirke
søndag 5. sept.
1. rekke fra venstre: Solveig Marie Eggen,
Kirsten Anita Pettersen, Torbjørg Marie
Leknes, Edmund Helge Reppen
2. rekke fra venstre: Harald Martin
Martinsen, Stein Terje Johansen, Nils Petter
Helmersen, Liv Berntsen,
prest Donata Faustmann
3. rekke fra venstre: Kjell Jarle Engan,
Frøydis Fridtun, Britt Othelie Tangen
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GUDSTJENESTER
Søndag 03.10 kl. 11.15

Leka kirke – Høsttakkefest
Presentasjon av trosopplæringsleder
Sangeetha Skarstad
Utdeling av Min Kirkebok til 4-åringene
Kirkekaffe ved Leka Sanitetsforening
Ide dugnad trosopplæring i Leka menighet

Søndag 07.11 kl. 11.15

Leka kirke – Allehelgensgudstjeneste

Søndag 21.11 kl.

Leka kirke – Familiegudstjeneste
Utdeling av 6-årsbok
Kirkekaffe

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

Fredag 24.12

Leka kirke - Julegudstjenste
Leka sykestue

kl. 1200
Kl. 1300

--------------------------------------------------------------Invitasjon til idémyldring – trosopplæringsplan
Søndag 3. oktober Leka kirke – etter høsttakkefesten
Alle menigheter skal utarbeide lokal plan – som beskriver tilbud som har et
omfang og en hyppighet som gir en jevn og forutsigbar kontakt med barna,
ungdommene og familiene som trosopplæringen retter seg mot.
Planen skal utformes ut fra menighetens særpreg, ressurser og behov.
Menighetsrådet er ansvarlig for at en slik plan blir laget, men er avhengig av
gode forslag. Leka menighetsråd håper riktig mange vil være med på en slik
dugnad for å utarbeide en lokal plan for vår menighet.
Noen av spørsmålene vi ønsker tilbakemelding på er disse.
A. Hvilke fordeler har vi i vår menighet?
B. Hvilke arenaer har vi hvor trosopplæring kan foregå?
C. Hvem kan vi bruke/samarbeide med i ulike trosopplæringstiltak?
1. Ungdommer/voksne
2. Miljø
3. Organisasjoner
D. Hva kan jeg bidra med / liker å gjøre?
E. Andre fra min menighet som kan bli utfordret til å delta?
Vi deler tro og undring
Vi deler kristne tradisjoner og verdier
Vi deler opplevelser og fellesskap
Vi deler håp og kjærlighet

VISJON:
En raus og tydelig kirke der
barn og unge lever livet i
tro, håp og kjærlighet.
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Sykling i Briktdalen
Lørdag 9. oktober tar vi litt sykling i Briktdalen fra kl 12-14.
En liten forsmak på en sesong med forhåpentligvis masse allaktivitet.
Vi starter ved skibua, hvor det
selges kaffe og vafler!
Ta med trehjulsykkel, trimsykkel, gammel stordekk-sykkel,
racersykkel, tandemsykkel, og din selvbygde sykkel
og alt som ruller- men ikke med motor, det e juks,
så træffes vi til et sosialt sykkellag i Briktdalen.
PS: For hele familien, å det fins itj dåli vær!
Velkommen
Allidrettsgruppa i Leka IL.

--------------------------------------------------------------Trimkortsesongen 2010
Det har vært en fantastisk tursesong i år
og det ser ut til at vi kan få en fin høst så langt.
Vi strekker sesongen til ut i november mot desember,
men 1. desember er siste frist for levering av trimkort.
Ønsker dere krus, så legg ved 100 kr og skriv tydelig navn på hvem som
skal ha. Dette leverer dere i den grønne postkassen (inne) på Joker Husby.
Vi vil gjerne ha inn kortene til alle sammen, selv om dere ikke ønsker krus.
Alle innleverte kort er med på trekning av premier!
Send sms til 90 75 79 56 med forslag på motiv på trimkrus for 2010.
Hilsen Allidrettsgruppa

--------------------------------------------------------------LINEDANS
Linedansen har startet opp igjen
onsdager i Lille Herlaughall kl. 2000
Lindedans e artig – sosialt – og en får trimma litt!

Nye og gamle medlemmer ønskes hjertelig velkommen!
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SØKE – KJØPE – SELGE - LEIE:

.

Jeg mangler bolle og lokk til Siemens foodprosessor, bollen har en diameter på
64 cm. Er det noen som har å selge?
Hilsen Aase Tobiassen, tlf 743 99 629

--------------------------------------------------------------Er det noen som har ei dør (190 X 80) til salgs?
Gjerne brukt. Både ytter - og innerdør er av interesse.
Kontakt: Arild Svendsen 750 99851 eller
Sturla Johansen 993 64906

--------------------------------------------------------------Mørkeblå 3-seter sofa med løse puter, tilhørende to stoler til salgs.
Kontakt Inger Lise, 920 369 27

--------------------------------------------------------------Oransje dager hos Expert
Vi hjelper deg å velge TV som er tilpasset ditt behov
Expert har løsningen - kun den beste lyden
Blu-ray hjemmekinopakke – mye lyd for pengene
Expert har testvinnerne
Vi har merkevarer til lave priser
Vi har PC som passer for deg
Vi har mobiltelefoner for enhver smak
Kom og se vårt store ut valg av kaffemaskiner
Bak noe godt til kaffen - kjøkkenmaskiner
Kjøp vaskemaskin og få et års forbruk av vaskemiddel gratis
Nå kan du utsette betalingen i ni måneder
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Når dette kommer ned på papiret – av tekniske grunner noe sent –
er det mikkelsmess, en betydelig merkedag før i tida. Kirkelig til minne om
erkeengelen Michael. I mer verdslig sammenheng markering av at innhøstningen
skulle være avsluttet. Dette utenomordentlige og tilike avgjørende organs noe tilårskomne
medarbeider har godværet til tross forlatt utkantenes utkant på øyas ytterside og gått i
vinteropplag i noe mer sørlige deler av kongeriket.
Etter et halvt år i landlige omgivelser er det noe uvant med utemiljøet her, en slags blanding av
Islamabad og Mogadishu. For å være ærlig: Vi skulle gjerne returnere nordover igjen med det
samme. Gammelforden er ikke enig. Den liker seg langt bedre på veiene her omkring. Ikke noen
dype hull i veibanen. Steinsprut er noe som folk her knapt vet hva er. Om det blir litt morraglatt
så er strøerne frampå, i alle fall før vi drar ut etter at trafikken på innfartsveiene er over. Nei, vi
blir nok sørafor, til vinteren er over i det minste.
Ute i verden er det mye ugreit når det gjelder økonomien. I USA er det stor arbeidsløshet. I
Europa streikes det når myndighetene vil sette opp pensjonsalderen en smule. Folk er vant til å
slutte i sin vanlige jobb mellom 55 og 60. Å stå i til 62 er derfor mer enn hva folk er villig til.
Her til lands har overvåkingspolitiet vanskeligheter med troverdigheten. Det er mange av dem og
betyr store poster på statsbudsjettet. Da må det leveres av og til, noe det fort blir miksing og
triksing ut av. Statsministeren har vært på besøk i Hardanger uten å bli særlig mer populær av
den grunn. De stedlige demonstranter mot stålmaster langs fjord og fjell likte dårlig at den gode
Jens holdt seg til partifeller og lokale politikere. Han skulle ha kommet til dem i første rekke
hørtes det ut som.
På det lokale plan er vi vel ikke helt ”up to date”, men fra den regionale dagspresse fikk vi med
oss at det i siste kommunestyre ble fattet enstemmig vedtak når det gjelder videre utforming/
utbygging av havneområdet på Skei. Det var vel på tide vil nok mange mene. Vi venter spent på
fortsettelsen og ser for oss at de foreliggende planer er i ferd med å bli virkelighet neste gang vi
krysser vårt eget spor på øya i våre hjerter.
Vår og landallmuens stedse landbruksveileder Lorents Didrik Klüver har mange gode råd for
september. De fleste er ikke lenger særlig aktuelle, det medgir vi gjerne, men noen av dem tør
være like aktuelle i dag som i 1815 da de ble publisert første gang hans Bonde=Practica:

I denne og nestfølgende Maaned maae du flittig om Middagen udlufte dine
Værelser og skaffe frisk Luft ind i dem, ved at aabne Vinduer og Døre ligesom
foreskreven er i Februari Maaneds Huusregler.
Hvo som haver et svageligt Legeme, bør nu ved Lægens Raad rense samme, til
Exempel ved Aareladning, da luften nu er tempereret dertil.
Ord
Bærarma (person som går med skjorte eller bluse med kort eller oppbrettede ermer - ikke å
anbefale nå om dagen), oppsop (rusk og rask, helst etter tresking), preinstekk’ (ertekrok),
sålksamt (tjukk l, lett for å skitne seg til)

Uttrykk
Hain va’ godt på’n – han var synlig beruset
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Vi hilser og gratulerer...
De hjerteligste gratulasjoner i anledning
Kirsten Gransås 75-årsdag lørdag 2. oktober,
og
Aage Granås 76-årsdag mandag 4. oktober.
Med hilsen Greta og Frank

Kjære Arianne Marie
Gratulerer så mye med ettårsdagen den 30. september.
Bursdagsklem fra mamma Geraldine og pappa Frank .. og bestemor Gunnlaug ...

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og hilsner
ved Klaudie Antonette Johansen`s bortgang og begravelse.
En spesiell takk til Leka sykestue for god omsorg og pleie de
siste fire år av hennes liv.
Familien

Vi får ikke et rikt og
lykkelig liv
ved å gjøre det vi liker,
men ved å like
det vi må gjøre!
(Goethe)
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MAN

ONS

FRE

0900-1530 NTE Expert åpen
1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1130-1400 åpent bibliotek
1100- 1800 åpen frisørsalong – Ludmila
1800-2000 åpent basseng - alle
1930step/zumba - 2T
0900-1530 NTE Expert åpen
1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1830-2000 badminton
1830-1945 åpent bibliotek
1800-1900 åpent basseng – småbarn u skolealder
1900-2000 åpent basseng – alle
2000-2100 åpent basseng – kun voksne
2000linedans i Lille Herlaughall
0900-1530 NTE Expert open
1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1100-1800 åpen frisørsalong – Ludmila

TIR

1100-2300
1200-1300
1100-1800
1500-1700
1930-

åpen solstudio - Lidia
åpent bibliotek
åpen frisørsalong - Ludmila
åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
spinn 45 - 2T

TOR

1100-2300 åpen solstudio – Lidia
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1130-1400 åpent bibliotek
1930spinn 45 - 2T
2000 -------- bingo på Skei

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 på Solsem
1830-2000 badminton

OKTOBER
Søndag

03

Mandag

04

Tirsdag

05

Lørdag
Mandag

09
11

Tirsdag
Uke 42
Mandag
Søndag
Fredag
Lørdag
NOVEMBER
Tirsdag
Søndag
Mandag
Torsdag
Fredag
Søndag
Tirsdag
DESEMBER
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Torsdag
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18-24
18
24
29
30

Leka kirke kl. 1115 – høsttakkefest – utdeling av Min Kirkebok til 4-åringene, med
kirkekaffe – idéugnad trosopplæringsplan for Leka menighet
Influensavaksine – helsesenteret kl. 1300-1600
Medlemsmøte Fagforbundet på hyblan kl. 1900
Influensavaksine – helsesenteret kl. 0800-0900
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Sykkeldag i Brigtdalen kl. 1200-1400
Influensavaksine – helsesenteret kl. 0930-110
Kveldskafé – Lille Herlaughall kl. 1800
Offentliggjøring av Norges Geologiske Nasjonalmonument – Ut i Naturen NRK
Skolens høstferie
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
TV-aksjonen 2010
Kurs i dyrehold og beitebruk
Kurs i dyrehold og beitebruk

02
07
15
18
19
21
23

Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Leka kirke kl. 1115 – allehelgensgudstjeneste
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Nord-Trøndelag Teater, viser Vinterreise - Vårdrøm Herlaughallen kl. 1800
Seniorklær ved Alec og Alise kommer til Leka Sykestue
Familiegudstjeneste – opplegg med 1.klassen
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030

05
07
09
13
16

Mandag
Fredag
JANUAR

20
24

Leka kirke kl. 1400 – lysmesse
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Leka kirke kl. ---- - Vi synger julen inn
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Leka kirke kl. 1200 – barnehagen
Leka kirke kl. 1800 - skolegudstjeneste
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Julegudstjeneste Leka kirke kl. 1200 – Leka sykestue kl. 1300

21-27

Skolens vinterferie

FEBRUAR
UKE 8
MARS

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