Utgiver: Leka kommune

Dato: 13. november

Nr: 22/09

Tiden er inne for julebord - julemesser – basarer – juleavslutninger og
julekonserter. Lekaposten oppfordrer alle til å støtte opp om de ulike
arrangementene, til glede for de som arrangerer, og til glede for deg
selv. Her kan får gjort unna julegavehandelen, treffe naboen over en
god kopp kaffe, pynte deg og spise tradisjonell julemat, få en
musikalsk opplevelse – rett og slett mange hyggestunder i førjulsstria.

Husk å få planlagte aktiviteter med i Lekaposten
så snart som mulig – for å unngå kollisjoner og
kanskje gi inspirasjon til ytterligere aktiviteter.
Neste nummer kommer 27. november –
så blir det tre uker til årets siste utgave som kommer 18. desember.
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 20. november
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 27. november
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: 27. nov, 18. des
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___________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00

KUNNGJØRING:
Lekatun vil holde stengt torsdag 10. og fredag 11. desember på grunn av ryddedugnad.
Samtidig minner vi om at kontorene har åpningstid for publikum

mandager til fredager fra kl. 1000 - 1400.
Dersom du ikke kan benytte dette tidspunktet
kan det avtales annet tidspunkt med saksbehandler.
-------------------------------------------------------------------------------

PLASTINNSAMLING
Nå er det nye plastinnsamlingsplassen ferdig for levering av landbruksplast.
Den ligger ved siden av miljøtorget.
For å kunne levere plasten, må dere låne nøkkel og kvittere på ekspedisjonen på Leka Kommune.

Lån av nøkkel kan skje fra mandag til fredag fra kl 0800-1500.

VIKTIG!
SORTERING
Plasten skal sorteres i tre fraksjoner og må være så rein som mulig!
Det er tre porter og det er anvist hva dere skal levere hvor.
1. Glasfibersekk (formel eller gjødselsekk) med innersekk
2. Kvit og blank plastikk (rundballeplast)
3. Farget plast

Også nett og snører kan leveres, men dette må være atskilt fra plasten.
Den skal legges i en adskilt container.
Alle må være flinke å sortere og levere riktig.
Dette er ingen søppelplass.
Lykke til!
Hilsen Leka Bondelag
og Leka Landbrukskontor
-------------------------------------------------------------------------------

KJØTTPRODUKSJON PÅ STORFE

Informasjonsmøte
Onsdag den 25. november – Vertshuset Herlaug kl. 1100-1500
TEMA: - fruktbarhet (melkeku/ammeku)
foring
økonomi
tilskuddsordninger
MÅLGRUPPE:

- melkeprodusenter
- ammeku-produsenter
- foretak som driver oppforing av ungdyr

Foredragsholder: Per Nordland
Det blir enkel servering
Vel møtt!
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Mobildekningen i Leka kommune
Flere kommuner har gående prosesser for å bedre dekningsgraden innenfor mobilnettet.
Dette er også tilfelle her i kommunen.
I Gutvik ferdigstilles nå to ”sendere” der SørGutvik idriftsettes ca. 1. desember, NordGutvik
2-3 måneder senere.
Kommunens andel i prosjektet beløper seg til ca. 220.000 kr.
Det igjenstående og største prosjektet er nok området Kvaløya-Stein-Solsem-Haug.
Området har dårlig og til dels svært mangelfull dekning.
Kommunen har så langt hatt god dialog med Telenor som sannsynlig utbygger.
Selskapet har nylig meddelt kommunen at de ønsker å idriftsette Gutvik før formelle
intensjonsavtaler om nye utbygginger inngås.
De har i tillegg bedt om et nytt møte med kommunen med dertil omfattende befaring og
målinger.
Kommunen har som ambisjon å få realisert siste etappe i 2010. Vi forventer fremdeles god
finansiell støtte fra fylkeskommunen og har samtidig ønsker om å kunne ”ta hjem”
kompensasjonsmidler for oppdrettskonsesjoner til finansiering av tiltaket.
-------------------------------------------------------------------------------

Årsmøte

Årsmøte i Bondelaget onsdag 18. november kl 2000 på Vertshuset Herlaug
Vanlige årsmøtesaker.
Velkommen
Leka Bondelag
-------------------------------------------------------------------------------

Leka Vassverk
Leka Vassverk melder at de siste vannprøvene er fine – og vannet fra Nesvatnet nå
er friskmeldt – vi trenger derfor ikke koke vannet lenger.
-------------------------------------------------------------------------------

Gratis kostholdsforedrag av Unni Trøen
Unni Trøen er en Guru innen kosthold, og et fyrverkeri av ei dame,
så kom å opplev hennes energi og bli inspirert!!!
Lyst til å bli den beste utgaven av deg selv?!
Nå har du mulighet til å lære mer om hvordan du kan gi kroppen din
et godt utgangspunkt for å yte maksimalt.
Kroppen vår er et fenomenalt maskineri som skal mestre utrolig mange funksjoner
i løpet av dagen. Men, gir vi kroppen vår det som skal til for at den skal fungere?

Er du:
-sliten - har lite overskudd?
-overvektig?
-undervektig?
-underernært?

Har du:
-dårlig immunforsvar?
-dårlig søvnkvalitet?
-vanskelig fordøyelse?
-lite utbytte av treninga?
-plager som "forsurer" din livskvalitet?

Har du tenkt over at disse plagene kan komme av feil kosthold?
Kom og hør på, kanskje kjenner du deg igjen i noe? Og du får helt sikkert noen tips ?!

Sted: Lille Herlaughall
Dato: Fredag 13.nov kl 17:00 – 18:30
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BASAR
HAUG FORSAMLINGSHUS

Søndag 22. november klokken 15.30
Åresalg
Pil kasting

Loddsalg
Kaffesalg

Kom innom å ta ettermiddagskaffen på Haug!

VELKOMMEN
Arr: Haug Forsamlingshus.
-------------------------------------------------------------------------------

Julerute Skei (Leka) – Gutvik
Gjelder fra og med 24. desember 2009 til og med 1. januar 2010
Julaften utføres ordinær rute med siste avgang fra Skei kl. 1540 og fra Gutvik kl. 1610
1. juledag utføres rute fra Skei kl. 0935 og 1240, og fra Gutvik kl. 1005 og 1310
2. juledag og nyttårsdag utføres søndagsrute
Nyttårsaften utføres ordinær rute med siste avgang fra Skei kl. 1640 og fra Gutvik kl. 1710
Øvrige dager utføres ordinær rute.
-------------------------------------------------------------------------------

Vi er der vi, kommer du en tur?
Kom å tren i lag med oss!!!
Timeplan 2T Leka IL Høsten 2009
Kl

Mandag

18:30
19:00
19:30
20:00

Tirsdag

Torsdag

Spinn 45
Willy/Kjell Arve

Spinn 45
Willy/Kjell Arve

Bodypump
Marianne/Siv

Bodypump
Siv/Marianne

Step
Annette

Romaskin og Tredemølle står på et eget rom og er klare for å tas i bruk.
Kan benyttes i åpningstiden. Hvis du vil spinne når det er step, så er det bare å gjøre det!
Åpningstider:
Mandag: kl. 20.00 – 21.30
Tirsdag: kl. 18.30 – 20.30
Torsdag: kl. 18.30 – 20.30

Priser:
Enkelttime
Dobbeltime
1 mnd

kr. 50,kr. 70,kr. 250,-

Mandag 21. september trekker vi på dere som har steppet i vår!!
Oppfordrer alle som trener på 2T til å ta med en venn på trening!

☺
Vi er i kjelleren på helsesenteret!
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Fotballavslutning
Onsdag 18. november er det fotballavslutning for 1-6 klasse
1-3 klasse kl 1700-1900
4-6 klasse kl 1900-2100
Torsdag 19. november et det fotballavslutning for 7-10 klasse kl 1930
Det blir mat og masse kos.
Hilsen Fotballgruppa

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

Jula er vel den tiden av året hvor tradisjonene står sterkest
og når vi tar frem julepynten strømmer minnene på!
Året 2009 er kulturminneåret og i den forbindelse tenkte vi
å få til ei lita juleutstilling på biblioteket.
MEN.. for å få til dette trenger vi hjelp av dere alle.
Det vi vil lage utstilling av er gamle julekort, juletrekuler
og spesiell julepynt det knytter seg et minne til.
Har du noe av dette som du er villig til å låne ut
vil vi gjerne låne disse frem til 19. desember.
Det er veldig fint hvis du kan fortelle oss
historien bak julepynten du tar med –
hvorfor den betyr noe spesielt for deg.
Det er dette som er kulturminner i dagliglivet!
Ta kontakt med:
biblioteket v/ Bente Nordlund
kulturkontoret v/ Venke Strat Thorsen
-------------------------------------------------------------------------------

Julekonsert i Leka kirke
søndag 06. desember kl. 1900
”Kom nå med lovsang”
med bla
Kor i Øyan
Leka Blandakor
Solister
Musikere
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Julebord ”Vi over 60”
Leka Sanitetsforening inviterer ”Vi over 60” til årets tradisjonelle julebord.
Sted: UL Lekamøy 27. november kl. 1800
Det blir servert julemiddag og kaffe. Salg av drikke, og i sanitetens ånd er det også
loddsalg. Arve og Arne Leif kommer og spiller for oss. Litt allsang blir det også.
Ferja går kl. 1710 fra Gutvik
Påmelding innen 21. november til Kitty
Ingunn

743 99 348
743 99 735

Julemesse Vonheim
Lørdag 28/11 kl. 1100-1600
Her kan du få kjøpt:
strikket – sydd – bakverk – vevde ryer – manufaktur osv
masse flotte julegaveartikler
Salg av kaffe, kaker
Åresalg
ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN
Arr. Grendahuset Vonheim

Julemesse Gutvik Grendehus
Lørdag 5/12-09 kl. 1100-1500
Det blir solgt:
Ågot Antonsen
Jostein Reppen
Sonja Giessler
Åsen Dagsenter
Trine Løeng
Rita Kjærstad
Steinar Tørriseng
Gutvik Grendelag

lefse
tar opp bestilling på laks
manufaktur
gaveartikler
håndarbeid
lutefisk
småkaker

Det blir salg av kaffe, kaker og rundstykker.
ALLE ER VELKOMMEN
Arr. Gutvik Grendelag
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Julebord

Det er mulighet for å melde seg på
JULEBORD PÅ PUBEN:
lørdag 14. november kr. 300,-

juletallerken, kaffe, dessert - ingen band eller dansemusikk
denne kvelden - men god stemning fra våre kommende
styrmenn og skippere kan garanteres
kl. 2000 - 0200

lørdag 12. desember kr. 500,-

Servering av god julemat: ribbe,/ pinnekjøtt/kaffe og
dessert. Musikk og dans av Arne Leifs..
Dørene åpnes kl. 2000

Påmelding – tlf: 743 99 809.
Ellers…

Fredag 13. nov - åpen pub fra kl. 2100-0100
Puben åpen 2. juledag og nyttårsaften – samt mulighet for en jule quiz en dag i romjula
Mvh
Bente M / Bjørn H.. & Vidar
-------------------------------------------------------------------------------

Inviterer alle medlemmer til en hyggekveld i julestria
Tid onsdag 9. desember kl 2000
Sted Hyblan på sykestua
Det er meningen at det skal bli informert rundt et tema,
dette vil vi informere om senere.
Det vil bli servert julemat.
På grunn av dette må vi ha påmelding innen 20. november.
Ta med julestemning å kom!
Påmelding til Torill mob 41309647
Julenissen kommer på helt sikkert!

God
Jul

Ps: Viss noen er interessert i ”kjøttrull kurs” så ta kontakt med Anne Furre mob
95040966 Det er også for de som kan det, da kan de lære bort!
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GUDSTJENESTER
29.11.09

Leka kirke kl 14.00
Lysmesse v/ Odd Arne Saltbones - Kirkekaffe
v/konfirmantforeldre

10.12.09

Leka barnehage har julesamling i Leka kirke kl. 1100

15.12.09

Vi synger julen inn – Leka kirke kl. 1930

17.12.09

Skolen ønsker store og små velkommen til julesamling i Leka
kirke kl. 1800

24.12.09

Leka kirke julegudstjeneste kl. 1200

26.12.09

Leka kirke høytidsgudstjeneste kl. 1100

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

Har du behov for takstige?
Vi leverer og monterer godkjente takstiger og øvrig taksikring for alle typer tak til gunstige
priser! Ta kontakt for tilbud!
Gratis måltaking!
Leverer og monterer også pipebeslag og øvrige beslag!
Kontaktinfo. Kåre, mob.41332766
------------------------------------------------------------------------------Lekaposten er en koselig hilsen fra barndommens dal! (øy)
”Mannen i huset” må kunne kalles ekte ”lækværing”, siden vi er ”ett” er vel jeg det også?
Vi mottar den stort sett 6 dager etter utgivelse, siden jeg liker å overraske litt, hadde det
vært OK med noe tidligere averteringer av div ting. Ofte er sakene over når vi avisa når oss!
Patriot som jeg er kunne jeg tenke meg å få utbedret lysforholdene også på ”den mørke
baksiden” av øya.
Her nede i Grimstad er lys en offentlig affære, på Leka er det privat! I tillegg er det kostbart
bare å bytte lyspære, og ikke noe som hvermansen kan utføre, derfor er de fleste lyspunkter
svarte her.
Øya er ikke større enn at alle burde kunne stå sammen om oppgavene. Det er forholdsvis
mørkt mellom Leknesskaret og Haugkorsen, inkludert Engan, ekskludert Solsem, Haug.
Vågan har koblet pæra til husholdningen. Er det en idé for andre? Eller kunne man tenke seg
at kommunen hadde ansvar for å få byttet pære, mot at alle betalte en fast årspris?
Når vi snakker om økonomi, krymper folk flest seg. De krymper seg mest, som har mest,
det er derfor de har det. Andre bruker det de har, når de har det. Så er det noen som har
”litt” i bakhanda.
Siden jeg lærte i psykiatrien at lys er viktig for humøret, er jeg ganske opptatt av lys, og jeg
ser med forventning mot at en eller annen, eller flere kunne gripe stafettpinen, evt kalle
sammen til et almannamøte over kaffe/vafler eller lignende, eller evt utnytte de
fellesstundene dere har sammen, og samtale/tenke høyt sammen. Det siste har dere gjort
tidligere dette år. La den rause trønderen i dere slippe til!
Siden Lekaposten også når langt utover øyas grenser, hadde det vært flott med innspill enten
fra sør, vest, øst, nord også. Hadde det ikke vært en flott felles julegave med ei opplyst øy?
Jeg husker gleden da lysene kom, og har opplevd depresjonen over mørket. La oss løse oss
fra bare å tenke eget vel, men at vi gleder oss sammen igjen over lyset. (Husker
julereklamen fra NTE i fjor). Kan vi dele gaven i år? Finnes det grunnlag for sponsing fra evt
NTE?
Reidun Engan
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HEI OG HOPP, SENTERUNGDOMMEN ER TOPP !
Helga den 6.-8. juni reiste jeg og June ned til
Drammen, på årets landsmøte i senterungdommen.
Vi har akkurat hatt årsmøter i fylket.
June ble valgt som styresmedlem i Inderøy
senterungdom og jeg som leder i Stjørdal
senterungdom. Vi har engasjert oss en stund, og synes
dette er interessant å være med på.
Jeg meldte meg inn under kommunevalget i 2007, og
June fant raskt interessen da hun flyttet til Inderøya.
Grunnen til at vi valgte å engasjere oss i dette, var
interessen for politikken.
Siden vi kommer fra Leka, var distriktspolitikken til
senterpartiet og senterungdommen noe vi fant
interessant. Vi får være med på en del arrangementer,
der vi lærer om hvordan vi kan være med på å påvirke. Under landsmøtet var jeg delegat, mens June reiste
som observatør. Som observatør kan man delta på akkurat samme måte som en delegat, men uten
stemmerett. Vi syntes det var veldig interessant, og tiden gikk fort.
Det ble valgt nytt styre, og vi vedtok resolusjoner som senterungdommen vil arbeide aktivt med i det nye
året. Det er et veldig godt miljø i organisasjonen, og vi ble kjent med mange aktive ungdommer. I NordTrøndelagsleiren har vi en tradisjon med å arrangere ”Trøndersk kulturaften”. Dette skjer på et av
hotellrommene, der andre kan komme å føle på hvordan det er å være trønder. Her spiser vi spekemat og
synger ”trivelige trøndelag”. Mokkasiner hører også med.
På fredag gikk alle i fakkeltog mot EUs datalagringsdirektiv. Fakkeltoget gikk gjennom Drammen sentrum
og inneholdt en tale på Drammens torg av Liv Signe Navarsete. Marit Arnstad, som jeg kjenner fra før av,
presenterte oss for Navarsete. Vi ble litt varme i trøya, men passet på at vi fikk et bilde til Lekaposten. Jeg
og June snakket om det etterpå; tenk at vi, to jenter fra LEKA, får oppleve dette!
To uker før landsmøte var det fylkesårsmøte. Der deltok 25 ungdommer fra fylket. Jeg kom i snakk med
noen fra Ytre Vikna, og vi bestemte oss for å gå på talerstolen med saken ”Hurtigbåten”.
Etter å ha skrevet en resolusjon på dette, og lagt det fram på talerstolen, fikk vi det VEDTATT. Saken skal
videre til fylkesstyret i Nord-Trøndelag.
Ellers må jeg, også på vegne av June, si at vi stortrives med det vi gjør.
Siden vi skal flytte hjem til Leka om noen år, kan dette være en god erfaring.
Vi vil være med på å påvirke!
SÅ, ALLE UNGDOMMER: Ytre Vikna senterungdom, med Stian Aakre som leder,
ønsker gjerne medlemmer fra Leka. Hvis det er spørsmål, kan jeg eller June hjelpe dere!
Line
-------------------------------------------------------------------------------

VI HAR OPPGRADERT BUTIKKEN
Fredag den 13.november markeres det med kaffe, brus og bløtkake.
Du vil også finne mange gode tilbud og godt utvalg i gaveartikler.
VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN
HILSEN OSS PÅ COOP LEKA
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

I det vi sitter ved vår skrivepult og ser ut over et heller urbant,
men tåketungt landskap, er det ikke tvil om at dette er typisk november,
årets vanligvis gråeste måned.
Onsdag var det Mortensmesse. I mer kondisjonerte husholdninger hadde man gås til middag
denne dagen, derav ”Mortensgås”. Her nede i en høstlig hovedstad var det ved enkelte avanserte
spiserier servering av denne kjøttfulle fuglen, men vi ble hjemme og hadde ”kjøttbullar” fra siste
”Harrytur” som middagsmat i stedet.
Siden siste utgave av dette eminente og aldri sviktende skrift er det mye dramatikk å dvele ved.
Den avgåtte helseministeren er hjemkommet fra Afrika, men snudde nesten på hælen og dro til
Spania med sin nye flamme. Han ble ikke noen rød løper til del da han arriverte Gardermoen,
bare nysgjerrige fotograferende journalister som stilte impertinente spørsmål.
Han flyktet, så og si, medbringende sin underdirektrise og er i skrivende stund ikke vendt tilbake.
Vi håper bare at han fikk tatt vaksine mot svineinfluensa før han dro.
Det var mer en det vi fikk da vi stilte mandag for vel en uke siden borte på det lokale helsesenteret
etter at vaksinen endelig hadde kommet til byen. Det ble bomtur. Selv om vi tilhørte den såkalte
”risikogruppen” ble vi meddelt at vi var alt for gamle for vaksinering i denne omgang. Folk i vår
alder er minusfaktorer i samfunnet og om vi forsvinner lite grann før vi egentlig hadde tenkt, så
ville det bare føre til pluss i regnskapet. Vi fortviler vel ikke, selv om det hostes og nyses rundt oss
når vi beveger oss nede på kjøpesenteret. Helsedirektøren har i et av sine utsagn på TV lovet at
vaksine skal det bli, i alle fall før julenissen banker på døra. Nå stoler vi vel ikke blindt på alt det
som kommer fra den kanten, han har utvist en forunderlig evne til å motsi seg selv en rekke
ganger, den gode overkikador på medisinerfronten.
Vi skulle vel aldri ha reist fra vår barndoms øy, hvor alt folket, både de med og uten risiko,
forlengst er vaksinert minst en gang, og kanskje enda mer, for alt det vi vet.
Både vår egen og landalmuens trofaste rådgiver i alle dagligdagse spørsmål, Lorents Didrik
Klüver, svikter oss ikke denne gangen heller, og for november sier han:

Vogt baade dig selv og dine Folk fra for meget Kakkelovnsvarme. En stærk Stuevarme er
meget skadelig, thi nu indeholde slike Værelser en ureen Dunstkreds, som ei bør formeget
ophedes,, thi naar du kommer ind i den fra den frie og tynde Luft, som nu indfaller,, og du
ofte omvexler dermed, da vil snart Krime, Hoste og Betændelssygdomme overfalde dig.
Jo mer du haver at forrette i frie Luft, desto mindre varm bør din Stue være, og ikke varmere,
end det er nødvendig, for at du ikke skal fryse.
Svar på gåten i forrige utgave av denne spalte: Fjærpennen
Ord og uttrykk fra t tiden da våre oldeforeldre var unge:

Ord
Rangstrupin (å svelge vrangt), rauva’ (baken), rubank (en spesiell høvel),
ruglåt (ujevnt, om is for.eks.)

Uttrykk
”Dein jær’ mangt som råa har” (en med god råd kan koste på seg mye)
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Vi hilser og gratulerer...
Hjertelig takk for oppmerksomheten
i anledning 70-årsdagen.
Hilsen Hans Johan
Hipp hurra for farmor Randi
som har bursdag i dag 13. november.
Bursdagsklem fra Line og Julie

GRATULERER TIL LEKA’S SMÅGUTTELAG
SOM ER VINNER AV KRETSENS POKAL (G14 7’er)
Siri Thorvik, Julie Mårvik Pettersen, Morten Strand, Thomas Westgård, Julie Johansen,
Helen-Mari Johansen, Amalie Hansen Sønnesyn, Joakim Juliussen, Ingeborg Husby,
Andreas A. Hansen, Marius Engan, Torkil S. Helmersen, Adrian Thorsen og Sigrid Leknes –
samt deres trenere: Kristian Strand og Leif Harald Pettersen

GRATULERER TIL THOMAS WESTGÅRD OG MORTEN STRAND
SOM I TILLEGG ER VINNERE AV KRETSENS POKAL
SAMMEN MED NÆRØY (G 14 3. div)

FOTBALLGRUPPA GRATULERER
HURRA FOR KRETSMESTERAN VÅRRES!
-------------------------------------------------------------------------------

Snart er det tid for å finne fram ski, skøyter og kjelker igjen…
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MAN

ONS

FRE

1100 - 2300 åpen solstudio - Lidia
1130 - 1330 åpent bibliotek
1100 - 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1600 – 1700 svømmetrening 4-6 klasse
1700 – 1800 svømmetrening 7-9 klasse
1700 - 1800 småbarntrim Herlaughallen
1700 – 1800 svømmetrening 6-9 klasse
1800 – 2000 åpen svømmehall (alle)
2000
step 2T
2000 - 2200 fotballtrening
1100 - 2300 åpen solstudio - Lidia
1100 - 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1800 – 1900 åpen svømmehall (under skolealder)
1900 – 2000 åpen svmømmehall (alle)
2000 – 2100 åpen svømmehall (kun voksne)
1930 – 2030 fotball - oldboys
1830 - 2000 åpent bibliotek
1900 - 2030 miniatyrskyting – kjeller Lekatun
2000- 2200 Linedance Lille Herlaughallen
1100 - 2300 åpen solstudio - Lidia
1100 - 1800 åpen frisørsalong – Ludmia
2000 – 2200 åpen hall – ungdom US - VS

TIR

1100
1130
1100
1500
1700
1800
1830
1930
1930

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1330 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
– 1800 svømmetrening 1-3 klasse
- 1900 fotball smågutt/pike
spinn 45 2T
bodypump 2T
- 2100 fotballtrening (6-9 kl)

TOR

1100
1100
1830
1930
1930
1930
2100

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
-------- spinn 45 2T
-------- bodypump 2T
-------- bingo
- 2100 fotballtrening (6-9 kl)
- 2200 badminton

LØR

1100
1100
1800
1100
2000
2100

- 2100 åpen solstudio - Lidia
- 1600 åpen frisørsalong – Ludmila
- 2000 fotballtrening – ungdom
- 2100 åpen solstudio - Lidia
-------- bingo
- 2200 badminton

SØN

NOVEMBER
Fredag

13

Lørdag
Onsdag

14
18

Torsdag
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Fredag
Lørdag

19
21
22
25
27
28

Søndag
DESEMBER
Lørdag
Søndag
Onsdag
Torsdag

29

Fredag
Lørdag

11
12

Tirsdag
Torsdag
Lørdag
Torsdag
Lørdag

15
17
19
24
26

Torsdag

31

05
06
09
10

Markering av oppgradert butikk, kaffe, brus, kake Coop Leka
Gratis kostholdsforedrag Lille Herlaughall kl. 1700-1830
Åpen pub – Vertshuset Herlaug kl. 2100-0100
Julebord Vertshuset Herlaug
Fotballavslutning 1-3 klasse kl. 1700-1900
Fotballavslutning 4-6 klasse kl. 1900-2100
Årsmøte Leka Bondelag – Vertshuset kl. 2000
Fotballavslutning 7-10 klasse kl. 1930
Leka Steinsenter åpent kl. 12-14
Basar på Haug kl. 1530
Informasjonsmøte kjøttproduksjon storfe – Vertshuset kl. 1100-1500
Julebord ”Vi over 60” UL Lekamøy kl. 1800, arr. Leka Sanitetsforening
Leka Steinsenter åpent kl. 12-14
Julemesse i Vonheim kl. 1100-1600, arr Grendahuset Vonheim
Lysmesse i Leka kirke kl. 1400, kirkekaffe ved konfirmantforeldre
Julemesse i Gutvik grendehus kl. 1100-1500, arr. Gutvik Grendalag
Julekonsert i Leka kirke med bla Leka Blandakor og Kor i Øyan kl. 1900
Hyggekveld Fagforbundsmedlemmer kl. 2000 på hyblene
Leka barnehage har julesamling i Leka kirke kl. 1100
Lekatun STENGT
Lekatun STENGT
Leka Steinsenter åpent kl. 12-14
Julebord Vertshuset Herlaug
Vi synger julen inn – Leka kirke kl. 1930. Barnedåp
Skolen ønsker store og små velkommen til julesamling i Leka kirke kl. 1800
Leka Steinsenter åpent kl. 12-14
Julegudstjeneste i Leka kirke kl. 1200
Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 1100
Åpen pub
Åpen pub

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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