TIL HUSSTANDENE

Utgiver: Leka kommune

Dato: 15/6 - 2007

Nr: 11/07

Innsamling av klær
til Estland på ”hyblene”
ved sykestua mellom
kl.18.00 og 20.00
onsdagene 20/6 og 27/6

Sekkene merkes: HERRE - DAME – BARN
Betal kr.10,- pr. kolli (frakt)
Gratis kaffe serveres!
Arr.: Leka Sanitetsforening
NB! 3 uker til neste utgave av Lekaposten; 6.juli.
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 29.JUNI
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 6.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
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INFORMASJON FRA KOMMUNEN
Leka kommune, tlf.: 743 87 000

INFORMASJON OM SKATTEOPPGJØRET PSA
TILGODEBELØP
Ligning/avregning for 2006 for PSA-skattytere legges ut fredag 22. juni. Som tidligere år blir
oppgjørsblankettene sendt direkte fra Skattedirektoratet.
De som ikke ble med på utlegget nå, er overført til høstutlegget i oktober. De som får tilgodebeløp får
pengene på konto i uke 26, eventuelt på utbetalingskort.( 256 får til sammen kr. 1.737.129.)
Vær obs på at skatteoppkreveren ikke har lov til å legge inn nytt kontonummer, der skattyteren har
skiftet bank. (Det blir lov når vi får nytt skatteregnskap).

RESTSKATT
Når det gjelder de 41 som får restskatt: Forfallsdatoene er 20.08. og 24.09. Restskatt under kr. 1.000
forfaller til betaling 20.08. Restskatt under kr. 100 skal ikke innkreves.
Dersom det er noen som har problemer med å betale ved forfall, er det mulig å inngå en avtale om trekk
i lønn/pensjon - eller med et fast beløp hver måned.

KONTROLLER AVREGNINGEN MOT SELVANGIVELSEN!
Det tar ikke lang tid å kontrollere at innbetalt og godskrevet forskuddstrekk (oppgjørsblanketten)
stemmer med de lønns- og trekkoppgavene som skattyteren har fått fra sine respektive arbeidsgivere.
Spesielt viktig er dette for de som har mange arbeidsgivere.
Det er også viktig å kontrollere at det er riktig skatteklasse, at inntekt og fradrag stemmer med
selvangivelsen.
Skatteoppkreveren er bortreist på ferie i uke 26 (25. - 30.juni),
men er tilbake på kontoret igjen 2. - 4. juli.
FORTSATT GOD SOMMER!
Hilsen
Kirsten

ÅPNINGSTIDER VED NAV LEKA TRYGD
I ukene framover vil NAV Leka trygd ha følgende åpningstider;

tirsdag og torsdag kl.0900-1430
Mandag, onsdag og fredag ber vi Leka sine brukere benytte seg av
Nav Nærøy trygd på telefon 743 82 780.
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VIKARER I FERIETID – LEKA SOKN SOMMEREN 2007
LEKA MENIGHETSKONTOR, LEKA KIRKEGÅRD/KIRKEGÅRD OG GUTVIK GRAVPLASS
Gudstjenester/bryllup:
Sokneprest Donata Schlosser

Tlf. 920 12 481/ Nærøy 743 82 800/ Leka 743 87 032

Ved eventuelle begravelser i
Perioden 16.07. t.o.m. 12.08.:
Kirkelige handlinger/
uttak av gravplass

Vikar for kirketjener:
Magne Smenes
Bjørnar Nilsson

Tlf. 414 20 026/ 902 23 673
Tlf. 743 99 709/ 977 03 149

Nøkler og tilgang til kart
Graving

Helge Thorsen
Helge Thorsen

Tlf. 743 87 000/ 916 63 874

Vedlikehold ved Leka kirke,
kirkegård og Gutvik gravplass
i perioden 16.07. t.o.m. 12.08.

Helge Thorsen

I perioden 23.07.-12.08. og 20.08.-26.08. er ikke menighetskontoret betjent,
men soknepresten kan kontaktes pr. telefon.
Arve Antonsen
Daglig leder Tlf. 743 87 000/ 995 88 869

GODE GULRØTTER
FORTSATT PÅ LAGER,
5 KGS POSER TIL KR.30,00.
RAGNHILD OG JOSTEIN
SELGER OGSÅ SOMMERBLOMSTER!
TLF.: 743 99 682

TREKNING
Tirsdag 5.juni 2007 ble det foretatt trekning av lotteri til
6.klasse ved Leka barne- og ungdomsskole.
Gevinst: Svinekjøtt for kr.1.000,Lodd: Bok C nr. 601
Vinner: TOM FREDDY THORSEN, 7994 LEKA

Step
Det blir step mandag 18. juni.
Tone kommer på besøk og stepper inn! Vel møtt!
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ÅRETS KNØTT-TURNERING
LØRDAG 16.JUNI
For femte år på rad inviterer Leka IL Fotballgruppa til Knøtt-turnering for 5-8-åringer
her på sagaøya.
Det er påmeldt 11-12 lag fra Rørvik, Nærøy, Kolvereid, Gråmarka, og selvfølgelig Leka.
Vi håper at flest mulig vil komme og se våre små stjerner i aksjon:
Jo Erik, Viktoria, Anne-Stine, Anette, Terje Theodor, Aleksander, Sindre, Sigve,
Sander og Martin.
Kampene starter kl.12.00 og turneringa er ferdig ca.kl.16.00 – medaljer til alle!
Det blir salg av kaffe, brus, pølser m/brød, pølser m/potetmos, vafler, kaker og frukt.
Så til alle foreldre, besteforeldre, tanter, onkler, annen slekt og venner:
SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ,
DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN!
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Vi holder stengt fra 1.juli til skolestart.
Hvis været blir dårlig og vi blir utålmodige...
ser vi ikke bort fra at vi åpner av og til...
se etter oppslag på butikkene!
God sommer alle sammen
- vi treffes ”sterke” til høsten!

HEI SKYTTERLAGSMEDLEMMER !
TRENINGSDRESS (UMBRO)
MED SKYTTERLAGSLOGO
Har fått tilbud på treningsdresser, farge rød og hvit.
Pris kun kr. 350,- inkl. trykk av logo.
Henvendelse for prøve av størrelse hos Gunnhild og Oddgeir
Tlf. 74399786 / 95809100 / 91852251

innen 22.juni.
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Åpningstider utover i juni måned
Onsdager
Lørdager
Søndager

pub kveld (fast)
kafe / mulighet for middagsservering
pubkveld
se oppslag

Torsdags kafè startes opp igjen 14.juni
Vertshuset Herlaug
Bente / Anja / Mariann / Vidar

2100 - 0000
1200 - 1700
2100 - 0200

1100 - 1400

Frisør – ferielukking
Lydmila er bortreist og
stenger frisørsalongen
i perioden ca.15.juli og ut måneden.
Lydmila Knædal – tlf.97 70 32 76

Åpent møte om
forebygging av diabetes
HUNT forskningssenter inviterer til åpent møte
Tirsdag 19. juni kl. 19.00-21.30
ved spiserommet på helsesentret. Leka.
Gjennom HUNT 3 finner vi at en andel av befolkningen har uoppdaget
diabetes eller har høy risiko for å utvikle diabetes.
På møtet blir det gitt informasjon om hvordan diabetes kan forebygges
gjennom riktig kosthold og fysisk aktivitet. Enkel servering.
Vel møtt.
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PRIMSTAVEN
21. juni

Sommersolverv
Tidspunktet da Solen når sin største deklinasjon. Merkedag med noen av de samme
tradisjonene en finner for Luciadagen, vintersolverv og Jonsok. Særlig med forbud mot
"kring-gjerning" som spinning og kornmaling og annet arbeid der noe går rundt. Regn før
sommersolverv ga tørrvær etter, og omvendt.

24. juni

Jonsok eller St. Hansdag
ble feiret til minne om døperen Johannes' fødsel. Tradisjonene knyttet til Jonsok har
antagelig dratt til seg skikker fra midtsommerfeiringen fra før-kristen tid. Et minne om
dette er at man deler inn tiden i før og etter Jonsok. F. eks: Så røde som takene er av
tørke før jonsok, så rødt skal høyet bli av væte etter jonsok.
Eller: Så tidlig som rognen blomstrer før jonsok kan man skjære kornet før mikkelsmesse.
Overalt ble det sagt at Jonsok-været overgår alle andre værmerker. Jonsokregn varslet
tidlig høst (Telemark) eller lite nøtter (Telemark og nordvestlandet). Tåke var dårlig
varsel for moltene (Troms). De tre første dagene ette jonsok spådde været for de tre
påfølgende måneder (Nordland). I Telemark ventet man elgskjølen - en kuldeperiode.
En rekke gamle skikker er knyttet til jonsokfeiringen. Den mest utbredte og best bevarte
er bålbrenningen. På Vestlandet har man jonsokbryllup - et bryllup på liksom mellom
voksne eller barn. I eldre tider valfartet folk til kirker og hellige steder jonsoknatta. Mest
kjent er valfarten til Røldalskirken.
Ved Jonsok skulle man samle legende urter og såkalt jonsokgras (mjødurt) som styrket
buskapen. De unge kunne ved drøm få vite hvem de skulle bli gift med f.eks. ved å sove
på dulebekk (en bekk som renner under jorda) eller ved å ha markblomster - noen steder 7
forskjellige - andre steder 9 - under hodeputa. Under denne seremonien måtte de ikke
snakke, for da virket det ikke.
Primstavmerker: solhjul, kors, tre menn, lauv, sol, timeglass, eller reivebarn.

Vega sanglag underholdt utafor Coop’en
lørdagen under sangerstevnet.
Bildet er innsendt av Svein Kvaløy sr.
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TERMINLISTE 2007
TRENING: Onsdager - kl. 18 - 20 Søndager - kl. 14 - 17
JAKTTRENING/JAKTPRØVE OG BANESKYTING (Rek. / Junior )
Torsdager forbeholdes til trening for seniorer og veteraner.
Dato:
20. mai
23. mai
30. mai
06. juni
10. juni
17. juni
24. juni
08. juli
14-15.juli
22. juli.
29. juli.
08. aug.

Dag:
søn.
ons.
ons.
ons.
søn.
søn.
søn.
søn.
søn.
søn.
søn.
ons.

Skyting:
Skytingens dag
Trening Rek/Jun
Jegertrening
Trening Rek/Jun
Jegertrening
Trening Rek/Jun
Jegertrening
Trening Rek/Jun
Herlaugsstevne
Jegertrening
Jegertrening
Jegertrening

Vakt:
STYRE Kl.13-17
STYRE
Willy Hansen, Erlend Gjertsen, Arne Lund
STYRE
Inge Aune, Trygve E. Engan, Michael Kowalk.
STYRE
Ole Hamnes, Ove Westgård, Kjell Engan
STYRE
STYRE
Oddgeir Haug, Jan E. Pettersen, Atle Juliussen.
Leif Pettersen, Leif I. Johansen, Leif R. Jensen.
Olaf Olsen, Jens Aune, Bjørn K. Haug

Terminliste august – oktober kommer senere
NB: Salg av ammunisjon betales kontant og det må forevises våpenkort
Treningsavgift voksne kr. 30,-

SOMMERMARKED
i bankbygget (gamle lensmannskontoret)
Salg av brukt, nytt, antikk, handarbeid, bøker m.m.
Salg av kaffe med nåkkå attåt.
Åpent i juli fra 2. til 25.
Åpningstider se oppslag eller ring
95937447/ 92207408/95809100
Randi/Marit/Gunnhild
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Leka barnegospel

Onsdag 20.06. kl.1530-1630 Leka kirke – avslutning:
kake og utdeling av diplomer

GUDSTJENESTER
08.07.07

22.07.07

12.08.07

6. søndag etter pinse – Aposteldagen.
Gudstjeneste i Leka kirke kl.11.15
ved prestevikar Eike Ziller-Off.
Nattverd, dåp, ofring.
8. søndag etter pinse.
Friluftsgudstjeneste i Nord-Gutvik
kl.15.00 ved prestevikar Eike Ziller-Off.
Ta med niste og termos.
11. søndag etter pinse.
Friluftsgudstjeneste i Steinhytta kl.12.00
ved sokneprest Donata Schlosser.
Ta med niste og termos.

SOMMERTUR TIL HILDURS URTERARIUM
ved Brønnøysund
Roald Sten Lysfjord tar oss med, avgang fra Skei 26.juni kl.0935.
Vi skal kose oss med masse blomster, urter og kaktuser, både ute og inne.
Deilig middag og kaffe blir servert!
Turen koster:

Pensjonister
Ikke pensjonister

kr.400,kr.450,- (p.g.a. ferjebilletter)

Påmelding innen 20.juni til
Ragnhild Reppen tlf 743 99 682
Arr.: Ettermiddagstreff v/Ragnhild Reppen.
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MÅNEDENS BLOMST,
juni 2007
Ved denne kåringen var det forslag på 2 kandidater til
månedens blomst.
Etter rettferdig loddtrekning ble vinneren av månedens
blomst:

Tore Hagen

Begrunnelsen som ble gitt av forslagstiller var følgende:
Han er dyktig som helsepersonell, og en veldig trivelig kar.
Bygdekvinnelaget i Leka gratulerer Tore med månedens blomst i juni, og
oppfordrer med det samme til å sende inn forslag til neste månedens blomst.

Sundhetsråd
Kaffe uden fløde – skal man ikke blive fed af.
Kaffe uden sukker – får Ens vægt til at gå
nedad.
Kaffe uden kaffe – det er ganske særlig sundt.
Men man føler sig så fjollet,
når man sidder og rør’ rundt.
Piet Hein

Takk for alle gavene i forbindelse med
60-årsdagen min 2.juni!

Tusen hjertelig takk

En spesiell takk går til Harriet, Anne Lise og til alle som frivillig stilte opp med arbeid,
mat og annen hjelp,
Trond, Unni og Roald.
og slik bidro til at vi fikk arrangert
Hilsen Sylvi Tiller.
et meget vellykket sangerstevne!
Leka Blandakor
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JUNI
Lørdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Tirsdag
Onsdag
JULI
Fredag-søndag
Uke 28
Uke 29
AUGUST
Lørdag-søndag
SEPTEMBER
Mandag
OKTOBER
Søndag
Fredag

16.
20.
20.
22.
26.
27.

Knøtte-turnering
Leka barnegospel har avslutning i Leka kirke
Mottak av klær til Estland
Utlegging av ligning (PSA-skattytere)
Tur til Hildurs urterarium.
Mottak av klær til Estland

13.-15. MC-treff i Vottvika
8.-15. Skei kulturfestival 2007
15.-22. Herlaugsdagene 2007
25.-26. TINE fotballskole
10. Kommune- og fylkestingsvalg
7. Basar i UL Lekamøy
12. Utlegging av ligning øvrige forskuddspliktige

MANDAG
1100-1330 – Åpent bibliotek
1700-1800 - Småbarnstrim – Herlaughallen
2030- Aerobic/step - banken
TIRSDAG
0900-1100 – Åpent bibliotek
1500-1700 – Åpent miljøtorg første tirsdag i mnd
1600-1700 - Miniputt fotballtrening
1700-1830 - Lilleputt fotballtrening
1830-2000 - Smågutte/gutte fotballtrening
1845- Spinn 45 – banken
1945- Bodypump – banken
2030- Korøvelse Leka Blandakor – Vonheim
2100- Spinn intro 30 - banken
ONSDAG
1700-1800 – Klatring - Herlaughallen
1830-1930 – Åpnet bibliotek
1800-2000 - Miniatyrskyting kjeller Lekatun – barn
2000- Miniatyrskyting kjeller Lekatun – voksne
2000-2100 - Seniordans – Herlaughallen
2000-2100 – Linedance - Herlaughallen
2000-2200 - Oldboys - fotballtrening
2000- Yoga – banken

TORSDAG
1800-1930 – Knøtte/miniputt – fotballtrening
1930-2100 - Smågutte/gutte – fotballtrening
1845- Spinn 45 – banken
1945- Bodypump – banken
2000- Bingo
2000-2100 - Badminton for alle – Herlaughallen
2100- Spinn intro 30 – banken
FREDAG
1800- Bygdekino 1-2 ganger pr mnd – se oppslag
2000-2200 - Åpen hall – Herlaughallen
LØRDAG
1300- Lørdagstrim 2T – banken
1600-1800 - Åpen hall
SØNDAG
2000- Bingo
2030-2200 - Badminton for alle - Herlaughallen

Oppfordrer alle lag, foreninger, organisasjoner og andre til å melde fra om arrangement, slik at vi får en
innholdsrik aktivitetskalender. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger en aktivitet, slik at vi
unngår unødvendige ”kollisjoner”. Det tjener alle på!
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