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SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 19. september
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 26. september
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: 10.10, 24.10, 07.11, 21.11, 05.12, 19.12
_____________________________________________________________________
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Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000
LEDIG STILLING I LEKA KOMMUNE
(Intern utlysning, jfr. HTA `s kap. 1 § 2.3, andre avsnitt)
”Ved ledig stilling skal deltidstilsatte ved intern utlysing tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom
vedkommende er kvalifisert for stillingen”.

BRANNKONSTABEL
I Leka brannkorps er det ledig 1 stilling som brannkonstabel ved hovedbrannvesenet med stasjon i
Gutvik.
Stillingene avlønnes med årlig godtgjørelse på kr. 6.000,-. I tillegg gis et fast årlig tillegg på
kr. 8.000,- for bæring av personsøker. Ved utrykning utbetales godgjøring for medgått tid.
Timelønn kr. 134,-. Vaktgodtgjørelse utbetales ved utført vakt. Lønn utbetales 1 gang pr. år
Kvalifikasjonskrav:
Det stilles ingen spesielle kvalifikasjonskrav. Opplæring og øvelser vil bli gitt.
Søknad med bekreftede attester og CV sendes Leka kommune, personalkontoret,
7994 Leka. Søknadsfrist 15.09.08.
Spørsmål kan rettes til prosjektleder Helge Thorsen eller rådmann på tlf. 74387000.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

VELKOMMEN SOM BØSSEBÆRER

For å få gjennomført innsamling til TV-aksjonen i Leka kommuner trenger vi bøssebærere.
Har du ikke vært bøssebærer før? Jobben består i å oppsøke husstandene i et bestemt
område (= rode) for å sikre at alle som ønsker det, får betale. Antall husstander som hver
bøssebærer besøker er mellom 10 og 20; dette tar en times tid, avhengig av om en går eller
kjører. Etter nærmere avtale leveres så bøssene til et mottak før innholdet telles opp.
Ring sentralbordet på Lekatun og meld fra at du stiller opp som bøssebærer.
Her er rodene/områdene bøssebærerne går:
Ring: 743 87 000

Madsøya, Frøvika og Frøvikkleiva
Frøvikmyra til Husbybakkan
Husby, sydvestre del
Husby og Skei
Skeismyra, Botnet og Holand
Leknes, øvre del
Leknessjøen tom Klokkergården
Skråen og Kvaløya

Stein til Vågan
Solsem
Haug, nordre del
Haug, sørlige del
Nord-Gutvik
Med-Gutvik og
Sør-Gutvik
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VELKOMMEN TIL KVELDSMAT
Tirsdag den 14.oktober inviterer vi alle som kan, til å komme og spise felles kveldsmat på
skolen fra klokka 19.00 og utover.
I fjor inviterte kommunekomiteen for TV-aksjonen til felles kveldsmat i Herlaughallen, noe som viste
seg å bli riktig så godt mottatt. Mellom 80 og 100 personer tok kveldsmaten i fellesskap den kvelden.
Kanskje kan vi samle flere i år? Så merk deg datoen og sett av kvelden til en samling i solidaritetens
og omtankens navn!

Dette er et støttearrangement for TV-aksjon som i år går til Blå Kors søndag 19. oktober.
Blå Kors vil under mottoet "I sentrum står et menneske" bruke de innsamlede midlene fra aksjonen
til følgende tre hovedmål:
•
•
•

Barn og unge fra hjem med rus skal løftes fram og gis nye tilbud.
Flere som trenger det skal få etablere seg med nytt nettverk og egen bolig.
Gjennom rusfaglig arbeid i institusjoner og kompetansesentra i utviklingsland og ØstEuropa vil en bidra til å få i stand positive endringer i folks helse- og livssituasjon.

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

STORFORELDREMØTE
HOLDES I LILLESALEN, SKOLEN
TORSDAG 25. SEPTEMBER 2008 KL. 20.00
Tema for kvelden:
- Om MOT ved Annette og Kjell Arve
- Bussregler, presisering av eksiterende regler / ”godteristopp” på tur hjem
- Erfaring med endret friminutt
- Erfaring med gruppeinndeling
- Klassesparing – inntektsmuligheter til skoleturer
- Strategi uønsket adferd i skoletida
- Åpen skole – grunnskolens uke
- Eventuelt

Vel møtt!
FAU: Tale, Kristin, Rigmor, Annette, Beathe
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Båten i Steinsvatnet har vært utsatt for hærverk, det er slått hull i flytetanker og den har blitt
fylt med stein slik at den sank. Årene er også borte.
Er det noen som vet noe om dette?
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GUDSTJENESTER
07.09.

kl. 1100 Leka kirke: høymesse v/Sokneprest Faustmann
Konfirmantjubileum og konfirmantpresentasjon.

05.10

kl. 1100 Leka kirke, høsttakkefest v/ Sokneprest Faustmann
Leka barnegospel deltar. Ofring. Kirkekaffe v/
sanitetsforeningen

05.10

kl. 1330 Gutvik bedehus, gudstjeneste v/ Sokneprest Faustmann
Ofring til bedehuset, kirkekaffe

02.11

kl. 1100 Leka kirke, høymesse v/ Sokneprest Faustmann
Vi minnes våre døde. Ofring. Nattverd

07.12

kl. 1400 Leka kirke, lysmesse v/ Sokneprest Faustmann
Konfirmantene deltar, kirkekaffe v/ konfirmantforeldre

24.12

kl. 1200 Familiegudstjeneste v/ Sokneprest Faustmann
Leka barnegospel deltar. Ofring

25.12

kl. 1100 høytidsgudstjeneste v/ Sokneprest Faustmann
Nattverd. Ofring.

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

øvelser høsten 2008
torsdag, 25.9.

kl 15.00 – 16.00

øvelse

søndag, 5.10.

kl 11.00 opptreden i familiegudstjenesten

onsdag, 22.10.

kl 15.00 – 16.00

øvelse

torsdag, 20.11.

kl 15.00 – 16.00

øvelse

torsdag, 27.11.

kl 15.00 – 16.00

øvelse

torsdag, 11.12.

kl 15.00 – 16.00

øvelse

torsdag, 18.12.

kl 15.00 – 16.00

øvelse

onsdag, 24.12.

kl 12.00

opptreden i familiegudstjenesten

Vi prøver ny tid og sted i høst. Vi møtes på biblioteket rett etter skolen er slutt. Unger som er i
barnehagen blir hentet av oss hvis foreldrene ønsker det. Øvelser varer til kl 16.
OBS! Øvelsen den 22. oktober blir på en onsdag!
Velkommen til trivelige øvelser!
Hilsen fra Tale og Donata
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KRABBEAFTEN / REKEAFTEN
på Verthuset Herlaug lørdag 20. september
Bantos fra Vanvikan spiller
Velkommen til puben – Ditt treffsted!!
Mvh.
Vertshuset Herlaug
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accordeonkonsert med
Johan Anderson
i Leka kirke fredag 26. september.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

ÅRETS ”HAPPENING” PÅ FOTBALLFRONTEN
2. DIVISJONSKAMP I FOTBALL
SØNDAG 21. SEPTEMBER KL. 1400
Søndag 21. september spiller ”samarbeids” guttelaget Leka/Nærøy/Rørvik
2.divisjonskamp mot STEINKJER på Leka stadion.
Laget består av 16 spillere fra de nevnte klubbene, der 4 kommer fra Leka
(Otto Larsen, Simon Andreas Thorvik, Jonas H. Sønnesyn og Ove Andreas Westgård).
Guttene deltok tidligere i sommer på Norway Cup. Tre serierunder før slutt ligger laget helt i
toppen av tabellen, med bare et tap (4-3 mot Namsos). Laget har blant annet slått Verdal 4-1.
”Gutan” og laget håper at Leka stadion fylles opp med publikum fra Leka!!

Kom og støtt laget mot et mulig kretsmesterskap i 2.divisjon.
Kaffesalg

Loddsalg

FOTBALLKAMP PÅ LEKA STADION
SØNDAG DEN 21/9 KL. 14.00
LEKA

–

STEINKJER

(NÆRØY/RØRVIK/LEKA)

2. DIV. GUTTELAG
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Nisse på ville veier
Den 22. september starter øvingene til oppsettingen av Nisse på ville veier.
Det er mange elever som har meldt seg på til å være skuespillere, sangere, korister,
scenearbeidere og lyd/lysarbeidere, og det synes vi er flott.
Dette gleder vi oss til.
Når alt er kommet godt i gang, trenger vi sikkert litt bistand fra noen foreldre til ulike oppgaver.
Teaterstykket skal vises lørdag 13. desember kl 1600, så sett av dagen.

Hilsen Ella, Grete, Annette og Kristin

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

Til Bygdamobiliseringens andelshavere
Innkalling til generalforsamling
tirsdag 23.september kl 2030 på Lekatun.
Saksliste:
Sak 1.

ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Sak 2

GODKJENNING AV MØTE OG STEMMEBERETTIGEDE

Sak 3.

VALG AV MØTELEDER

Sak 4

VALG AV PERSON TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
SAMMEN MED MØTELEDER

Sak 5

GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Sak 6

BYGDEMOBILISERINGENS FREMTID- HVA GJØR VI?

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

LINEDANCE

Onsdager kl. 2000 i Herlaughallen
NYE OG GAMLE ØNSKES VELKOMMEN
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TROJAN PRODUKTER i Gutvik inviterer til ÅPENT HUS
lørdag den 20. september mellom kl.10.00 og kl.15.00
(i den gamle skolebygningen, følg skilt til Gutvik Camping)
Det vil bli presentasjon og visning av bedriften.
Nåværende virksomhet, planer og videre drift vil bli berørt.
Else Marie og Svein Garnes informerer om sitt fremtidige tur- og ridesenter i naturskjønne Nord-Gutvik.
Videre presenterer Svein Garnes: GARNES HUMAN FACTOR RECOURCES (HFR) AIR-SEA AND
LAND (undervisning av samhandling på flysimulator, samt foredragsvirksomhet og samhandling om bord
på skip og offshore).
Gunnar Flatmo forteller om: G.F. MARINCONSULT AS.(prosjektering av båter og kontroll og klassing
av fiskefartøy inntil 15 m.)
Bjørg Tiller vil ha en stand med NUSKIN HUDPLEIEPRODUKTER og PHARMANEX
KOSTTILSKUDD COLLECTION (PHARMANEX COLLETION er det mest omfattende kosttilskudd som
finnes). Her vil også Else Marie Garnes, diplomert massør informere om sin behandling.
(hun er også utdannet intensivsykepleier).
Det vil bli servert kaffe og eplekake med krem.
VI ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN.

MED HILSEN TROJAN PRODUKTER
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vi i Austra Linedanceklubb vil invitere til linedancekurs på Nye Vonheim i Bindal 27 - 28. September -08.
Vi starter på lørdags formiddag klokken 11.30 og danser store deler av lørdagen. På kvelden
vil det bli fest med salg av mat, øl og vin.
På søndag starter vi på frisk igjen på formiddagen og danser så lenge vi klarer.
Det vil bli salg av mat og drikke under kurset.
Pris kurs og fest kroner 400.- per deltaker
Overnattingsmuligheter:
Bogen feriehus, 8 km unna. Tlf. 75 03 17 00
Svaberget camping, 15 km unna. Tlf 75 03 17 23
Gutvik camping, 10 km unna. 74 39 96 20
Håper dere har mulighet til å ta turen.
Bindende påmelding til Rita Iren Ulfsnes innen 17. September.
Tlf 97 67 03 94 - e-mail: ritaulfsnes@online.no

Med vennlig hilsen Austra Linedanceklubb
V/Mona Teksum Øvergård
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LEKA SKYTTERLAG
7994 LEKA

TERMINLISTE 2008
TRENINGSDAGER:
JAKTTRENING/JAKTPRØVE OG BANESKYTING (Rek. / Junior )
Torsdager forbeholdes til trening for seniorer og veteraner.
Dato:
Dag: Skyting:
7. sept Søn. Lekamesterskap Bane / Dugleik (se oppslag)
13. sept. Lør. Trening Rek/Jun 14-15
Jakttrening/prøve 15-16
17. sept. Ons. Jakttrening/prøve 16-17
28. sept. Søn. Respitpokal 14.3o-15.oo
1. okt.
Ons. Jakttrening/prøve 16-17
4. okt.
Lør. Leka kommunes feltpokal
5. okt.
Søn. Lekamester felt

Vakt:
STYRE
STYRE

STYRE
STYRE
STYRE
STYRE

NB: Salg av ammunisjon betales kontant og det må forevises våpenkort.
Treningsavgift voksne kr. 30,- (jakttrening og konkurransetrening)

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

Lekamesterskap bane 2008-09-07
Klasse ASP
1 Oddmund Haug

49

48

47

94

238

Klasse 1
1
Inger Robertsen

50

50

50

98

248

Klasse 3
1 Oddgeir Haug
2 Willy Hansen

50
50

43
40

49
48

93
92

235
230

96
97

331
327

Klasse V 65
1 Inge Aune
2 Arne Lund

49
46

48
48

48
49

94
92

239
235

89
89

328
324

Klasse V 73
1 Olaf Olsen

50

50

50

98

248

100

348

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

Bil vurderes solgt
2001 mod. Ford Mondeo 1,8(125hk) Trend vurderes solgt grunnet flytting, gått 100 000km.
Sølv metallic, xenon-lys, ESP(antiskrens), el. høydejust. framseter m/ varme, el. vindu/speil,
varmetråder i frontrute, styring av CD/radio på rattet, avtagb. hengerfeste, fjernst. sentrallås, air
condition, sommerdekk på alu.felg. Meget gode dekk: Nokian NRHi sommerdekk og Nokian
Hakkapeliitta 4 vinterdekk.
Meget pen og behagelig bil å kjøre. Alle servicer fulgt, siste på 100 000km. Bremesystem nylig
overhalt med nye skiver, klosser og callipere. Nytt sportsluftfilter. EU-godkjent.
Bilen står for tiden i Trondheim, men kan sees/prøvekjøres etter avtale.
Pris: 119 000 kr. Henv: Arve Johansen, tlf: 41 25 80 11, arvejoha@hotmail.com.
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BASAR OG AUKSJON I VONHEIM
LØRDAG 27. SEPTEMBER KL. 1200-1700
Dersom noen har noe de vil gi til Vonheim som vi kan auksjonere bort er vi meget
takknemmlige.
Salg av kaffe og mat.
Auksjonen starter kl. 1400
Kontakt
Gunnhild
743 99 786 – 958 09 100
Randi
743 99 671 – 959 37 447

HJERTELIG VELKOMMEN
----------------------------------------------------------------------------------------

KJELLERBUA
Åpner tirsdag 16. september fra kl. 1700-2000
i kjelleren til Audhild på Husby
Salg av mye nytt og gammelt.
Kobber, messing, tinn, håndarbeid, filmer, Tupperware,
bøker, kopper, kar og mye, mye mer.
Salg av vaffel og kaffe.
Videre åpningstid, se oppslag.

VELKOMMEN
---------------------------------------------------------------------------------------FAU hadde møte tirsdag 09. september.
Følgende saker ble tatt opp:
-

Innkalling til storforeldremøte på skolen
Bussreglement
Klassesparing
Uønsket adferd
Åpen skole / grunnskolens uke
Tilbakemelding på hvordan endret dagsrytme/friminutt fungerer, likedan erfaring med
gruppeinndeling

Dersom det er noen som har saker dere ønsker FAU skal ta opp/se på – så ta kontakt
Tale, Rigmor, Annette, Kristin, Beathe
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Ørnens barnarov
Raskt tempo.
Ett barnarov utav tjuv på flykt
Jag vill förtälja med sinne tryckt.
En treårs flicka som rov han tog
när han til höga fjällen drog.

Er det noen som kjenner
til denne sangen, eller
dikteren?
Sangen ble funnet i Skråen
i huset etter
Kristine Jægersen.

Klara Jægersen Schineller

Till dopförrättning man hadde möt
i glädjehemmet där barn vart fött,
där skedde rovet av luftens kung
av bördan 19 kilo tung.
Man flickan saknade strax, o ve,
man ingenstädes fick henne se,
Då flög det någon i tanken att
har örnen rövat däras skatt.
En luftens jätte med näbb och klor
med blixtens fart emot flickan for,
och grep den lilla, ett byte gott;
för örnens ungar bästa lott.
Nu blev bestörtning och sorg så svår.
Man helt förslagen med håpnad står.
Man sökte ivrig, ei flickan fanns
i vrår och vretar någonstans.
En man i sällskapet för på tal
at örnen möjligen flickan stal.
Så har i tiden det förut skett,
och det väl tanken näring gett.
Ny strax till fjällen man kosan styr,
och fann vid liv nu sin skatt så dyr.
Ny blev det glädje och hjärtlig fröjd.
Man prisar Gud i himmels höjd.
Hon på en klippavsats funnen vart,
och blev nu räddad så underbart.
Må hon bli gammal och from och vis,
och Gud ge ära, lov och pris.

N.A.N Jonsered, Sverige
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Tanker i forbindelse m/ fornminner, riksantikva og Himmelens og jordens Skaper
Våganområdet står på venting til å få del i Leka Vassverk. Det som gjør ventetiden så lang er fordi saken
ligger hos riksantikvaren pga fornminner, som et fryktes skulle bli berørt av denne traseen.
Godt er det at det enda er noe det vises respekt for, og som en tar hensyn til. Men i den forbindelse gled
mine tanker videre til Skaperen og skaperverket, med spesiell vekt på Skaperen og Frelseren.
Hvor mye vekt legges det på jordens eldste lover? ”Hvis du i ett og i alt gjør det jeg befaler deg, så vil jeg
rikt velsigne deg”, sa Gud flere ganger gjennom gamle testamentes profetier, ”men hvis du ikke gjør det og
fortsetter med å dyrke fremmede Guder --- så vil jeg forbanne deg---”.
Hvem tar hensyn til noe så ubetydelig som Skaperen til alt opphav i dag?
I dag som folk selv opphøyer seg til å forstå og skjønne mer enn Gud. For det er hva de egentlig sier når de
akter Bibelens innhold for så lite troverdig at det ikke er nødvendig å lytte, og etterleve Ordet.
Det blir som mauren mot toget.
Vi lever i en forskningstid, vi lever i en tid som lærer og teorier kommer og går. Men Bibelen har til dags
dato 30/08.08 enda ikke bommet. Den er i høyeste grad tidsaktuell, men hvordan skal folk vite det? Hvis de
ikke kjenner Gud gjennom samtaler med han i bønn/Bibel kan de jo ikke vite hva Gud inderlig ønsker for
den enkelte. I stedet ”fyller de sin buk” med verdens skitne underholdning (husk kabareten 2007 – eder og
forbannelser flommet fra scenen). Der det rart folk blir åndelige syke, og dømmekraften blir borte?
Når en vet litt om hva politikere på verdensbasis er i ferd med å jobbe mot, er det all grunn til å rope et
skikkelig varsku. Det jobbes mot Gud og for Lucifer, det bygges allianser fort vekk, og de lover Guds ord
har forordnet, bekjempes med hård hånd. Lucifer, Hans motstander, ønsker å være foran Gud, selv om han
vet han ble beseiret da Jesus døde påkorset. Det jobbes ”for fulle mugger” med å forberede ”dyrets merke”.
Dyret er et annet navn på antikrist. Jeg la merke til på flyvingene innenlands i sommer, de spurte først etter
fingeravtrykk før de ba om annen legitimasjon. De fikk til svar av undertegnede at jeg foretrakk å bruke
visakortet, fordi det andre minnet meg for mye om dyrets merke. Enda fikk jeg forståelse for det, men
utviklingen går fortere og fortere. Blir folk vant med å bruke fingeravtrykk, så reagerer de heller ikke på en
strips i pannen eller hånd heller.
Det er på høy tid å våkne opp folk. Jesus kommer snart for å hente dem som venter på han, og som lengter
etter han, dem som merker at de ikke lenger er ”hjemme” i denne verden. Dem som oppdager hvor mye tom
og intetsigende underholdning som finnes. Det er ikke rart at folk må sløve ned tankevirksomheten på rus,
for dem som ikke har en Gud de kan snakke med.
Men tilbake til Leka og menneskene der. Jeg kjenner jeg er glad for å være her, blir glad for å se ansiktene
igjen, og jeg kjenner nød for at alle her ikke må gi seg før de kan si ”Jeg kjenner Jesus, og Jesus kjenner
meg. Jeg er frelst nå, og jeg bare angrer på at det tok så mange år før jeg skjønte dette. Jeg trodde lykken var
i verden, og at verdens underholdning var det en skulle satse på”. Ja, Lucifer har enda stor makt over
menneskene, han høres både snill og god ut der han beroliger folk med at å bli en kristen det kan en bli
senere, men hvem vet om en slår øynene opp i morgen? Min svoger sovnet nettopp inn 23/07 på en klippe
etter en badetur, han fikk ikke sagt takk for samlivet til min søster som lå ved siden av. Heldigvis var han
frelst.
”Lær oss å telle våre dager, så vi får visdom i hjertet”, står det i Ordet. Det var teksten i kirken på hans
begravelsesdag. ”Må vi bli i himmelen sammen, som var det her på jord”.
Høsten er en valgets tid. Valget er ditt. Godt valg.
Reidun G. Engan
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Det er september og vi kan allerede fornemme at høsten er underveis.
Vi kan ikke klage over denne sommeren som på våre kanter av landet går inn i rekken
av somre som huskes lenge. Etter å ha forflyttet oss innen kongeriket siden sist og fått
oppleve kjølige netter og dager med vind og regn blir vi lett nostalgiske. Vi tar fram et par utgaver av
Lekaposten anno 1983 og prøver å memorere hvordan det var på øya den sommeren. Lekaposten for 25 år
siden var et organ for ”Herlaugsgildet” en forening som i mange år stod for det meste av det som skjedde på
underholdningsfronten sommers dag på Leka. Johs. Furre var ansvarlig utgiver og Kirsten Pettersen
redaktør. Sommeren 1983 var både kald og regnfull berettes det. Like fullt var det mange aktiviteter på
gang. Det var ”Cabaret Mellom bakkar og berg utpå Leka” på Solsem med Trygve Hoff som både instruktør
og tekstforfatter. Herlaugsgildets Venner ble stiftet i forbindelse med ”dagene” og det var til og med både
ro- og seilregatta med i arrangementene. Vi finner et bilde av halvfemtrømmingen ”Fredrik” fra
bygdemuseet, med Johs. Furre som ”høves” og Erik Bjarne Thorvik som mannskap. Dette året finner vi at
kommunen fikk kvinnelig rådmann og at den manuelle telefonsentralen på Skei ble lagt ned etter at
abonnentene ble knyttet til fjernvalgnettet
29. juni. Slik kunne vi sitte og mimre ettersom dagene blir kortere og kjøligere. I stedet tar vi fram den etter
hvert så omskrevne Bonde-Practica fra 1815 for å se hva vår trøstefulle hjemmelsmann Lorents Didrik
Klüver kan informere allmuen om ved inngangen til september:

Den 1ste Dag i September kaldes: Egedius, gamle Folk troe, at dersom den Dag er klart Veir,
vil den ganske Maaned vedblive med klart Veirligt. Den 8de kaldes Vor Frue Dag, og da
pleie altid stærke Vinde at indfalde. Den 29de kaldes Michelsmesse. Nu kommer Kulden.
Klüver har også gode husråd for denne årstid:
I denne og næstfølgende Maaned maae du flittig om Middagen udlufte dine Værelser og
skaffe frisk Luft ind i dem, ved at aapne Vinduer og Døre.
Hvo som haver et svagt Legeme, bør ved Lægens Raad, rense samme, enten ved Aareladning
eller Pugeren. Luften er nu tempereret dertil.
Over til spaltens hovedhensikt: Ord og uttrykk mer vanlige før i tida:
Ord
Mekkeli’ (mikkelsmesse), farkprett (skøyerstrek), pellenett (ekstra nett om seg, er helt bevisst på det selv),
slettertarm (et ukvemsord - upålitelig og lite sympatisk person), tjyvheildi’ (uventet og ofte også uberettiget
flaks, vunnet i Lotto), lakker - lakra (når måsen gjør fra seg i lufta).
Uttrykk
”Lyg ho så lenka eg” (dersom hun lyver smir jeg en ny lenke i ryktesmia).
--------------------------------------------------------------------------------------

Det er ikke lenge til jul…
Hvorfor ikke ta deg en tur i skogen
og merke det juletreet du skal hugge til jul?
Det kan du gjøre på Høgbakken hos Alfred O.
Ta gjerne kontakt
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Vi hilser og gratulerer...
Hipp hurra for farfar Alfred som har bursdag den 19. september.
Bursdagsklem fra Line og Julie
Kjære Alfred
Gratulerer med dagen den 19. september.
Bursdagsklem fra mor Randi
Daja
Vi vil gratulere deg med dagen den 19. september.
Hilsen Randi og Alfred
Kristine gratulereres så mye med 17-årsdagen den 7. september.
Klem fra mamma, brori og søssa
Bestefar Audun gratuleres så mye med dagen den 11. september.
Klem fra yndlingsdattra med tilbehør
Hipp – hurra for Silje Marita som fyller 16 år den 20. september.
Stor klem fra mamma, pappa, brora og søsta

Tusen takk
UL-Lekamøy ønsker å takke Leka Ferja AS for sponsing av mopper!
Det var alle tiders.
Hilsen Styret i UL-Lekamøy

Leka I.L. - fotballgruppa vil med dette få rett en stor takk til foreldre og
ungdommer som stilte opp som vakter, kjøkkenpersonale, rydde/vaskehjelp og
trenere/instruktører i forbindelse med Tine fotballskole 22. og 23. august.
En spesiell takk til Andreas Skeie som kom utover og bidro med sin kunnskap.
Takk også til Coop Leka og Husby Handel for sponsing.

Siv Anita
Du verden så fort som tida går,
plutselig fylle du 40 år!
E ute å sprætt –
og passelig nætt.
Ei spennjanes framtid vi håpe du får..
Gode ønsker fra Dream Team
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MANDAG
1130-1330 åpent bibliotek
1700-1800 småbarntrim Herlaughallen
2000
step Herlaughallen

TIRSDAG
1130-1330 åpent bibliotek

ONSDAG
1830-1930 åpent bibliotek
2000 Linedance i hallen

TORSDAG
2000
bingo

FREDAG
2000-

LØRDAG

kino 1-2 gang pr mnd, se etter
oppslag

1500–1700 - Åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd

SØNDAG
2000
bingo

SEPTEMBER
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

16
17
18

Fredag
Lørdag

19
20

Søndag

21

Tirsdag
Fredag
Lørdag

23
26
27

Søndag

28

Kjellerbua åpen hos Audhild kl. 1700-2000
Fotpleier kommer til Leka
Fotpleier kommer til Leka
Formannskapsmøte på Lekatun
Korseminar på Leka
Korseminar på Leka
Åpent hus kl. 1000-1500 TROJAN PRODUKTER, Gutvik
Krabbe/rekekveld på Vertshuset Herlaug
Korseminar på Leka
2.divisjonskamp Leka stadion kl. 1400 – Nærøy/Rørvik/Leka - Steinkjer
Generalforsamling Bygdemobiliseringens andelshavere
Accordeonkonsert i Leka kirke
Kurs i Linedance, Nye Vonheim – Bindal
Auksjon/basar i Vonheim kl. 1200-1700
Kurs i Linedance, Nye Vonheim - Bindal

OKTOBER
Onsdag
Fredag

01
03

Kommunestyremøte på Lekatun (flyttet fra 24.09)
KINO UL Lekamøy

Søndag

19.

”I sentrum står et menneske.” Årets tv-aksjon.
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Nisse på ville veier – teaterforestilling

NOVEMBER

DESEMBER
Lørdag

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