TIL HUSSTANDENE

Utgiver: Leka kommune

Dato: 05/10 - 2007

Nr: 18/07

INVITASJONER
Tirsdag 09. oktober kl. 19.30 inviteres det til felles kveldsmat i Herlaughallen
Ta med pålegg, brød, varm eller kald mat – aksjonskomiteen stiller med
drikkevarer.
Inngang er gratis, drikke kjøpes – det vil også bli loddsalg – og mulighet for å gi
din gave til TV-aksjonen ”Sammen for barn”.
Inntektene vil gå uavkortet til innsamlingsaksjonen.

Vel møtt!

Onsdag 17. oktober kl. 17.00 inviteres det til markering av
”Verdensdagen for psykisk helse 2007”.
Markeringen innebærer
o fakkeltog (ca 1,5 km)
o gratis kaffe/kakao/vaffel etter fakkeltoget
o visning av 3 kortfilmer med tema psykisk helse og ungdom
o fri inngang i svømmehallen for de som har deltatt på arrangementet
Oppmøte ved Herlaughallen.

Barn – ungdom – foreldre – besteforeldre – og andre oppfordres til å
delta på arrangementet.

Vel møtt!

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 12. oktober
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 19. 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
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INFORMASJON FRA KOMMUNEN
Leka kommune, tlf.: 743 87 000

INFORMASJON FRA SKATTEOPPKREVEREN
LIGNING/AVREGNING FORSKUDDS- OG ETTERSKUDDSPLIKTIGE
Ligningen for næringsdrivende og de som ikke var med på PSA, samt for etterskuddspliktige
skattytere legges ut fredag 12. oktober. Det blir sentral utsendelse av oppgjørsblanketter som
tidligere år. Første forfall for restskatt er tre uker etter utlegg. Forfallsdato er påført
innbetalingskortene.
SPESIELT FOR ETTERSKUDDSPLIKTIGE:
Vi ber om at de som får tilgodebeløp hever pengene omgående, slik at vi ikke får problemer
ved overgangen til nytt skatteregnskap. Skattedirektoratet har gitt oss tillatelse til å foreta
utbetaling før utleggs-dato.
-----------OVERGANG TIL NYTT SKATTEREGNSKAP (SOFIE)
Det gamle skatteregnskapet stenges 18.oktober. Fra da av og i 14 dager fremover - til nytt
skatteregnskap er i drift - har vi ikke mulighet til å lage kidnr., foreta bokføring, utbetaling, eller
slå opp på de forskjellige bildene på skjermen. Vårt hjelpemiddel er kun saldolistene som tas
ut 18.10, og som skal kontrolleres mot det som konverteres i Sofie. Ukene 43 og 44 går
således med til kontroll og rapportering.
Av den grunn ønsker jeg færrest mulig henvendelser, og ber om forståelse for dette. Alle er
avhengig av at ALLE opplysninger er korrekte, og at ev. feil som oppdages blir rettet så fort
som mulig.
-----------INNBETALINGSKORT FORSKUDDSTREKK OG ARBEIDSGIVERAVGIFT 5. TERMIN, SAMT
FORSKUDDSSKATT 4. TERMIN
Innbetalingskortene til arbeidsgivere og skattytere vil bli utsendt før 18. oktober. Forfall 15.11.
HUSK Å LEVERE TERMINOPPGAVE (OGSÅ 0-OPPGAVE)!
HA EN FORTSATT FIN HØST!
Mvh
Kirsten Pettersen
--------------------------------------------------------------------------------------------

HERVED KUNNGJØRES FØLGENDE MØTER:
Styre/råd/utvalg

Møtested:

Dato

Tid

KOMMUNESTYRE

LEKATUN

10.10.07

10.30

Sakliste:

51/07
52/07
53/07
54/07
55/07
56/07
57/07

GODKJENNING AV VALGRESULTATET
VALG AV FORMANNSKAP
VALG AV ORDFØRER
VALG AV VARAORDFØRER
VALG AV KONTROLLUTVALG

VALG AV REPRESENTANT TIL FYLKESMØTET I KS I NORD-TRØNDELAG
OPPNEVNING AV KOMITÉ FOR Å FORBEREDE ØVRIGE VALG TIL
NEMNDER OG UTVALG

Saksdokumenter ligger til gjennomsyn på Lekatun.
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Tiltaksstrategi for SMIL- og skog - midlene 2008-2011 skal settes opp.
Tiltaksstrategien er utgangspunktet for tildeling av midler fra fylkesmannen til Leka kommune.
Kommunen blir altså tildelt en ramme som så fordeles videre til gode prosjekter etter søknad.
Alle som går med tanker om tiltak bør derfor melde fra til landbrukskontoret slik at dette
kommer med i Leka kommunes tiltaksstrategi.
HVA / HVILKE TILTAK SOM KAN VÆRE MED
Planleggingstiltak (§4) omfatter planlegging av tiltak som nevnt i §5, forurensingstiltak
og kulturlandskapstiltak
Forurensingstiltak (§5) omfatter bl.a hydroteknikk, miljøplantinger, bygningsmessige
miljøtiltak
Kulturlandskapstiltak (§5) omfatter bl.a tiltak som ivaretar gammel kulturmark/ biologisk
mangfold, tiltak som ivaretar kulturminner/ -miljøer samt freda og verneverdige bygninger,
og tiltak for tilgjengelighet og opplevelse
Nærings og miljøtiltak i skogbruket; omfatter bl.a skogkultur (ungskogpleie, tynning,
andre kvalitetsfremmende tiltak, skjøtsel i kantsone/ kulturminner)
Dette må være med i meldingen:
Navn på tiltaket.
Kort beskrivelse av tiltaket; målsetning/formål, tidspunkt for gjennomføring, hvem er
involvert (fellestiltak?), anslått kostnad.
Frist for innmelding av tiltak er torsdag 25. oktober 2007.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influensavaksinering høsten 2007
Tid:

Onsdag
17. oktober 09:00 – 12:00 og kl 13:00-15:00
Mandag
22. oktober 13:00 – 14:30
Leka helsestasjon – ingen timebestilling – trekk kølapp
kr. 70,-

Sted:
Pris:

Influensavaksine anbefales spesielt for voksne og barn med noe av det følgende:
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

Helsesøster
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Åpningstider NAV Leka trygd
I uke 41 er kontoret åpent fredag 12. oktober.
Reiseregninger, refusjon av egenandeler og kvitteringskort kan dere levere i ekspedisjonen på
Lekatun eller sende i posten til NAV Leka trygd, 7994 Leka. Skjemaet "krav om dekning av
reiseutgifter" finnes på www.nav.no eller det kan hentes i ekspedisjonen.
Onsdag 17. oktober åpner NAV Leka. Det vil i den forbindelse komme nye åpningstider og nytt
telefonnr. Mer info om dette kommer i posten til alle husstander!
NAV Leka trygd
Hilsen Tone
----------------------------------------------------------------------------------------------------

HØSTEN 2007
Bassenget åpner for offentlig bading mandag 8. oktober
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 mot fremlagt dokumentasjon ved
kulturkontoret.

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

Åpningstider biblioteket i høstferien:
Onsdag 10. 10. kl. 1630-2030
Mandag og tirsdag stengt.
Bente
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FAMILIEARRANGEMENT
Markering av

”VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2007”
Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal dag som markeres 10. oktober. I Norge markeres
verdensdagen også ukene før og etter 10. oktober. Tema for 2007 er ungdom og psykisk helse.
Hensikten med verdensdagen 2007 er å sette fokus på psykisk helse, spesielt blant ungdom.
Hvorfor tema ungdom?
Ungdomstiden er spesiell. Som ung er du i ferd med å bli selvstendig og finne deg nye roller. Det skjer
en voldsom utvikling både fysisk og psykisk. Kroppen vokser og forandrer seg, følelsene blir sterkere og
ofte mer kaotiske. Humøret svinger og du har ikke helt kontroll på følelsene dine. Slik er det for de
fleste.
Mange lurer på om det de opplever og føler er normalt. Noen lurer også på om det de gjør er normalt,
eller om de har gått over grensen. Det er normalt å ha det vanskelig i ungdomstiden, men hvor vanskelig
er det normalt å ha det?
En liten samtale kan ofte være nok for at en med problemer kan komme seg videre.
Omtrent hver 5. ungdom har psykiske problemer i større eller mindre grad. Mellom 10 og 20 % har så
store psykiske plager at det går utover deres fungeringsevne. Man regner med at mellom 4 og 7 % har så
alvorlige psykiske plager at de trenger behandling.
Hva skyldes psykiske problemer?
Noen psykiske lidelser er arvelige, men mange psykiske problemer skyldes spesielle hendelser eller
påvirkninger fra miljø- andre igjen, en kombinasjon av disse. Psykiske problemer er vanlig for psykisk
helse er noe alle har.
De fleste kjenner noen som har eller har hatt psykiske vansker en periode og annenhver person vil
oppleve psykiske problemer en eller annen gang i livet. Alle opplever opp – og ned turer. Som oftest går
nedturene over av seg selv, men hvis fortvilelsen blir så sterk at den går utover daglige gjøremål, kan
man trenge behandling for å bli bra igjen.
Vi vil markere Verdensdagen på Leka, med å sette fokus på fysisk og psykisk velvære gjennom å
arrangere fakkelmarsj og åpent basseng.

HERLAUGHALLEN ONSDAG 17. OKTOBER
• Fakkeltog (ca 1,5 km) oppmøte v/hallen kl 17:00
• Gratis kaffe/kakao/vaffel etter fakkeltoget
• Visning av 3 kortfilmer med tema psykisk helse og ungdom
• Fri inngang i svømmehallen for de som har deltatt på arrangementet (19:00 –
20:00)
Vi oppfordrer barn, ungdom, foreldre, besteforeldre og andre til å delta på dette
arrangementet.
Alt er gratis ☺
BUT (Barne- og ungdomsteam)
Grete Johansen, Helsesøster
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Tor Erik Reppen, Aina Hege Haug,
Torbjørg Leknes, Bodil Auståker, Erna
og Ole Martin Johansen, Unni Buvik,
Oddbjørg og Werner Johansen
har siden forrige utgave av Lekaposten meldt seg som
bøssebærere søndag 21.oktober. Hjertelig takk til dere!
I Gutvik har vi da full dekning, men mangler i skrivende stund
fire personer på Leka – hvis du ikke er blitt spurt men kan stille
opp, er det bare å varsle til sentralbordet i kommunen eller til
noen som jobber på Lekatun.
Har du ikke vært bøssebærer før? Jobben består i å oppsøke husstandene
i et bestemt område 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.
-Kirsti Hoff-

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

GUDSTJENESTER
14. oktober

Familiegudstjeneste Leka kirke kl. 15.00 ved sokneprest Schlosser.
Høsttakkefest, barnegospel, utdeling av bok til 4-åringene, ofring.
kirkekaffe ved Leka Sanitetsforening

04. november

Gudstjeneste i Leka kirke kl. 11.00 ved sokneprest Schlosser.
Nattverd, ofring

02. desember

Lysmesse i Leka kirke kl. 15.00 ved sokneprest Schlosser og
konfirmantene. Kirkekaffe

----------------------------------------------------------------------------------Vi i LHL-gruppen i Leka vil sette i gang studiearbeid i høst.
I første omgang vil vi ha studieringer i likemannsarbeid, samt LHL - vår egen organisasjon.
Vi må være minst 5 for å sette i gang studiering. Alle over 14 år kan bli med!
Senere vil det bli kurs i sunt kosthold!
Påmelding på sms til 915 51623, eller 743 99335 etter arbeidstid, eventuelt mail til
kirsten.pettersen@leka.kommune.no

Vel møtt!
Hilsen
Kirsten Pettersen
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VELKOMMEN TIL KVELDSMAT
Tirsdag den 9.oktober inviterer vi alle som kan, til å komme og spise felles
kveldsmat på skolen fra klokka halv åtte og utover.
Etter mal av siste års 1.mai-frokoster kan alle som ønsker det spleise på
matbordet ved å ta med heimelaga eller ferdigkjøpt spise, enten det er pålegg,
bakst eller annet. Vi stiller med drikke og noe brødvarer.
Om noen har mat de vil varme opp eller lage på stedet, så står kjøkkenet til
disposisjon.
Av erfaring vet vi at heimelaga påleggssalater, nedlagt sild og lignende er meget
populært, men en kaviartube på innerlomma er heller ikke å forakte!
Har du ikke anledning til å ta med medbrakt, er du sjølsagt like velkommen!
Hovedsaken er at vi samles, gammel som ung og fra alle grender i kommunen, fra
fastland og øy, fastboende og besøkende, til et upretensiøst og uformelt
kveldssamvær.
Frivillig aktivitet mellom munnfullene er allsang, quiz(spørreleik) og loddkjøp.
Mulig vi får underholdning i form av sang, musikk eller annen opptreden - føler du
deg kallet og ikke har blitt spurt, så er du hjertelig velkommen til å melde på
innslag!
Er vi heldige, vil vi også få servert smakebiter fra andre lands kjøkken.
Endelig program vil komme på oppslag.
Dette er et støttearrangement for årets TV-aksjon Sammen for barn som går av
stabelen søndag 21.oktober.
Inngang er gratis, men drikke betaler vi litt for.
Det blir også anledning til å gi større bidrag for den som vil det.
Mange lekværinger vil være bortreist på innsamlingsdagen pga korets Trondheimstur, og dette vil være en fin mulighet til å få gitt sitt bidrag på en enkel måte.
Alt som kommer inn denne kvelden vil gå uavkortet til TV-aksjonen.
Med dette håper vi folk vil gå mann av huse for å spise kveldsmat
sammen tirsdag 9.oktober, og ønsker alle hjertelig velkommen til
samling i solidaritetens og omtankens navn!
Leka kommunes komité for Tv-aksjonen 2007;
Arve Haug, Kjell Arve Sønnesyn, Ingunn Hanssen og Kirsti Hoff.
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BUTIKKMEDARBEIDER
Da en av våre ansatte er langtidssykemeldt, er det midlertidig stilling ledig som
ekstrahjelp/tilkallingshjelp ved Coop Leka.
Vi søker en person med arbeidserfaring fra butikk, litt kjennskap til data og er
serviceinnstilt.
Søknad sendes til styret i Coop Leka innen 13. oktober 2007.

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

Julebord – ”Vi over 60”.
Leka Sanitetsforening arrangerer julebord for ”Vi over 60”
fredag 7.desember i U/L Lekamøy.
Vi kommer tilbake med mer informasjon seinere.
Leka Sanitetsforening.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Miljøtorget (bak E-verkbygget) er åpent
FØRSTE TIRSDAG I MÅNEDEN KL. 1500-1700.
For å levere avfallssekker må du kjøpe kupong for levering av
ekstrasekk på Coop Leka, kupongen tapes/stiftes fast på sekken.
Det er ikke anledning til å kjøpe slike kuponger ved miljøtorget,
det er heller ikke anledning til kontant betaling ved miljøtorget.
---------------------------------------------------------------------------------------------Avlingsskade 2008
Frist for å søke avlingsskadeerstatning er 31. oktober 2008.
Avlingskade skal varsles Landbrukskontoret i god tid.
Det skal gjennomføres befaring og evt. vurderes tiltak som kan redusere
omfanget.

---------------------------------------------------------------------------------------------Innsamlingsaksjon for Leka barnehage!
Hei alle sammen!
Barnehagen trenger en del ting og utstyr, men har ikke så god økonomi.
Kanskje det er noen som har pent brukte tripp-trapp stoler, Video -eller / og DVD-player,
TV, Video og DVD barnefilmer, tegnefilmer eller andre ting dere mener vi kan bruke i
barnehagen.
Ta kontakt med Lidia på 95 46 45 94.
Foreldre representant Lidia Hakkebo
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Respittpokal 19.08.2007
1
2
3
4
5
6
7
8

Oddgeir Haug
Ole Hamnes
Willy Hamnes
Thomas H Westgård
Oddmund Haug
Atle Pedersen
Arne Lund
Joakim Juliussen

48
50
50
45
48
49
47
43

38
45
41
42
47
48
41
44

46
39
43
45
47
46
47
42

98
93
92
94
82
90
97
85

17
17
17
13
13
3
0
13

247
244
243
239
237
236
232
227

Lekamesterskap Klasse 3-5
1 Willy Hansen
2 Oddgeir Haug
3 Ole Hamnes

3
3
3

50
49
50

44
40
38

46
45
48

96
92
88

236
226
224

97
98
95

333
324
319

46

48

95

236

247
239

95
95

342
334

231

98

329

Klasse 1
1 Inger Robertsen

47

Klasse V 65
1 Olaf Olsen
2 Arne Lund

50
48

49
47

49
49

99
95

Klasse V73
1 Atle Pedersen

48

47

49

87

LEKA KOMMUNES FELTPOKAL 22.09.2007
1
2
3
4
5
6
7

Willy Hansen
Oddgeir Haug
Morten Ulriksen
Olaf Olsen
Atle Pedersen
Tor Aune
Erlend Gjertsen

Leka
Leka
Gutvik
Leka
Leka
Gutvik
Leka

3
3
3
V65
V73
V55
2

6/6
6/3
6/2
6/3
6/1
4/4
1/1

6/4
6/4
6/6
6/4
4/2
3/1
2/2

6/3
5/2
6/5
6/3
5/2
3/1
4/2

6/3
4/1
2/1
0/0
2/1
3/1
2/0

6/1
6/4
2/0
2/0
1/0
3/0
2/2

30/17
27/14
22/14
20/10
18/6
16/7
11/7

6/4
2/1
5/2
4/1

36/25
29/17
26/8
20/7

FELTPOKAL LEKA 22.09.2007
1
2
3
4

Oddgeir Haug
Willy Hansen
Olaf Olsen
Erlend Gjertsen

3
3
V65
2

6/6
6/3
6/2
3/1

6/5
4/4
2/0
5/2

6/4
3/0
5/2
3/1

2/1
5/4
0/0
0/0

4/2
5/4
2/0
0/0

24/18
23/15
15/4
11/4

6/3
4/1
6/2
5/2
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Leka kommune har innvilget ny ”Kommunepokal” i feltskyting.
I den forbindelse med opplyses at skytingen om den forrige pokalen har gått over 10 år,
men konkurrert om i 9, og er vunnet som følger:
1997: Georg Hiller, Gutvik
1998: Egil Reppen, Gutvik
2000: Atle Pedersen, Leka
2001: Egil Reppen, Gutvik
2002: Paul Guttvik, Gutvik
2003: Paul Guttvik, Gutvik
2004: Åge Kiihl, Gutvik
2005: Oddgeir Haug, Leka
2006: Paul Guttvik, Gutvik

29/20 (står for treff/innertreff)
29/33
27/17
30/23
29/14
28/16
29/20
28/15
30/22

Den vinnes til ”odel og eie” av den som tar aksje 3 ganger og i dette tilfelle ble det Paul
Guttvik, Gutvik skytterlag
--------------------------------------------------------------------------------------------

KINO FREDAG 19. oktober – UL LEKAMØY
1. forestilling

Rottatouille (7 år)
I denne nye animerte filmen, ROTTATOUILLE, drømmer rotta Remy om å bli en fransk
mesterkokk, mot familiens ønsker og det faktum at han er en rotte i en desidert
gnagerfiendtlig yrkesgruppe.
Når skjebnen plasserer Remy i Pariskloakken, ender han opp, til alt hell, direkte under en
restaurant gjort berømt av sin kulinariske helt, Auguste Gusteau. Til tross for faren ved å bli
sett på som en usannsynlig, og helt klart uønsket gjest på et finere fransk kjøkken, setter
Remys pasjon for mat snart i gang et hysterisk og spennende rotterace som snur det
kulinariske Paris på hodet.
Remy blir revet mellom sitt kall her i livet eller for alltid returnere til sitt tidligere liv som rotte.
Han lærer sannheten om vennskap, familie og ikke å ha annet valg enn å være den han
egentlig er; en rotte som vil bli kokk.

Anmeldelser
Dagbladet, Stavanger Aftenblad, VG

Dagsavisen

2. forestilling

The Bourne Ultimatum (15 år)
Matt Damon er tilbake som Jason Bourne for et siste oppdrag i The Bourne Ultimatum. I
oppfølgeren til Hvem var Jason Bourne og Gåten Jason Bourne har regissør Paul Greengrass
igjen samlet Julia Stiles og Joan Allen og introduserer David Strathairn og Paddy Considine.
Alt han vil er å forsvinne. Istedenfor er nå Jason Bourne jaktet på av folkene som gjorde ham
til den han er. Han har mistet hukommelsen og kvinnen han elsket, så han kan ikke stoppes
av kuler eller en ny generasjon av snikskyttere. Bourne har bare et mål: å gå tilbake til
begynnelsen og finne ut hvem han var.

Anmeldelser
Aftenposten, Dagbladet, Dagsavisen, Stavanger Aftenblad, VG
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Temadag:

Lørdag 13 oktober fra kl 10.30 på Brakstad på Jøa.
Alfred Strand fra Eidshaug med erfaring fra restaureringsarbeid på bl.a SørGjæslingan blir med.
I løpet av dagen skal det sages og legges treshingel på stabburstaket på Brakstad.

Servering.
Temadagen er en del av prosjektet ”Områdetiltak vest på Jøa”.
Ingen deltakeravgift.
Ta med hammer.

Alle er velkommen!
For spørsmål kontakt Margreet Sloot, 74286952 / 41517236
Arr. ”Områdetiltak vest på Jøa”

---------------------------------------------------------------------------------------------Expert ønsker Leka kommune vel
overstått kommunevalg.
Stort lampesalg på Expert i E-verk bygget
Fra mandag 8. oktober til fredag 19. oktober er det 50% på alt av
lamper og skjermer i butikken. Gjelder ikke lystoffrørarmaturer.
Expert vurderer å satse mer i Leka. Derfor vil også gjerne ha din tilbakemelding på
utvidet åpningstider. Ønsker du at butikken er åpen fast alle lørdager eller kanskje
tirsdagene? Kanskje har dere innspill til endrede åpningstider på hverdager også?
Kom innom og stem!
Butikken vil ha prøveåpent alle lørdager i desember fram til jul.
Åpningstiden blir 11-14.
Telefon til butikken er 743 99 700. Faxnummeret er 743 99 131.
Se også våre nettsider www.expert.no. Der kan dere også bestille
varer og få de utlevert i butikk, eller hjem til dere.
Vær så snill å ikke sett igjen hvitevarer eller annet elektronisk avfall utenom
butikkens åpningstid. Vi tar gjerne imot dette i åpningstid. Dette gjelder også ved
tilbakelevering av leiehenger.
Takk for varm velkomst både i jobbsammenheng og privat.
Odd-Jarle
Expert Leka
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Ekspressbussen Namsos – Trondheim – Namsos via Værnes
F.o.m. 1. oktober endrer vi avgangstidene fra Trondheim.
På hverdager vil avgangen fra Trondheim kl. 1700 bli framflyttet til kl. 1600.
Dette gir en ankomsttid til Namsos kl. 1945.
På søndager vil avganen fra Trondheim kl. 1430 bli framflyttet til kl. 1400 med
ankomsttid kl. 1735.
Vi håper dette ikke vil medføre noen problemer for våre passasjerer, og ved evt.
sprøsmål ta kontakt med selskapet på tlf 47 91 30 00.

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

BALLBINGE

Leka IL v/ fotballgruppa har besluttet å søke om tippemidler til oppføring av
ballbinge.
Som kjent blir det bare færre og færre unger på Leka, så en ballbinge hvor man
kan spille 3x3 og 4x4 mot hverandre er midt i blinken for oss.
Det kan også drives andre aktiviteter i en slik binge, basketball og minihåndball.
Bingen kan også islegges om vinteren slik at skøyteaktiviteter kan være mulig.
Leka IL er et lite idrettslag med små muligheter til å hente kapital for å
gjennomføre dette løftet. I den forbindelse prøver vi å få inn midler gjennom
sponsing for å dekke egenkapitalbehovet som trengs for å få tildelt tippemidler.
Kostnadsoversikten viser at ballbingen ferdig oppført har en prislapp på
kr. 408 000, vi får tippemidler tilsvarende kr. 204 000,-.
Egenkapitalbehovet man krever for å gi tilsagn om tippemidler er kr. 76 000,-.
Resterende kostnad defineres som egeninnsats i form av dugnad.
Vi må garantere for kr. 76 000,- gjennom gavebrev fra sponsorer, eller at
fotballgruppa stiller bankgaranti for beløpet.
Problemet er at så mye penger har ikke fotballgruppa, så vi håper på velvilje fra
dere.
På neste side finner du skjema for tegning av slikt gavebrev.
Her fylles det ut hvilket beløp man ønsker å gi, hvem som gir og til hvilket formål
gaven gis.
Gavebrevet gis til Hjørn Strand, som kvitterer som mottaker.
Gavebrevene må legges ved søknaden om tippemidler.
Frist for tegning av gavebrev: 30. OKTOBER 2007.
Evt spørsmål kan rettes til Hjørn Strand, mobil 907 74 316.
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GAVEBREV
Det bekreftes herved med dette at

…………………………………………………………………………………………………………......
(navn på giver)

har gitt..………………………………………………………………………………………………………….
(spesifisering av gaven/rabatten)

til en verdi av kr. …………………………………………………………………………………………….
(uten merverdiavgift og andre avgifter)

til ……………………………………………………………………………………………………………………..
(navn på mottaker)

Mottaker bekrefter at gaven skal benyttes ved oppføring av:

………………………………………………………………………………………………………………………..
(opplysninger om bygg)

Dato .....................................

Dato ………………………………………..

……………………………………………………

……………………………………………….…

Underskrift giver

Underskrift mottaker

------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dialekthjørna’

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Vind og vær kan vi gjøre lite med. Vi har hatt en god del av begge deler
i det siste. Kommunevalget er over, i alle fall de fleste steder,
og godtfolk kan igjen ta fram været som et høvelig diskusjonstema.
Høstjevndøgn er passert og den første vinterdagen er like om hjørnet.
Snøen har allerede lagt seg i høyfjellet og mange av bygdefolket venter
på avreise til Syden, der sydvest og regn er heller ukjente begreper
på denne tid av året. Vi får bare ønske dem god reise og be dem ta seg tid,
der de måtte ligge langs strender eller svømmebasseng, til å memorere gamle ord og uttrykk
som var i daglig bruk i før i tida. Vi som ikke har planer om langtur kan vel tenke litt tilbake vi
også, til tiden før 1955 da strømmen kom til øya. Da var det ganske vanlig å ta seg en liten
dupp mellom tiden da det var litt for mørkt til å lese eller gjøre handarbeid, og litt for tidlig å
tenne parafinlampa. ”Å sova sjømmeng” ble det kalt – et fenomen som dagens travle
mennesker går glipp av – nå er det bare å vri om en bryter på veggen og stemningen inviterer
ikke i samme grad til tanker og ettertanker om tiden som var, hvor gammeltidens ord lettere
rant en i hu, nettopp i sjømminga.
Vi tar også denne gangen fram noen ord og uttrykk, og håper at våre sambygdinger og anna
fagnafolk som leser Lekaposten sender redaksjonen sine bidrag.

Ord:
Tølår (eiendeler), pankji’ (knippe, gjerne av tøy til å bære ting i), gjessin (utett),
pøyt (vanndam), kuråt (trøtt, sliten), messminneng’ (vanskapning).

Uttrykk:
”Han for som ein snørlaus jarstein” (Da var farten stor! Uttrykket er sendt inn av Anna
Johnsen Solløs, Mjøndalen). I Horta hadde de et annet uttrykk for det samme: ”Han for som
en svidd våinn’ ”
Innkomne bidrag til dialekthjørnet fra Tora Skråen:
benning
- strikketøy
bonster
- madrass
einkavi
- floke i håret
kavi
- snøfokk
spekkulasji
- spiss kjeks , ruterformet
Uttrykk:
”Han riv itj snærken tå kalljgrauten” – en treg, saktmodig person
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Julemesse
Bygdekvinnelaget arrangerer julemesse i ungdomshuset på Skei
søndag 18. november.
Er du interessert i å selge dine produkter, ta kontakt med
Aud Linda, 743 99 758/908 97 308.
Frist for påmelding 1. november
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Byggmakker avd Leka
Ikke før er den ene kampanjen ferdig før en ny begynner.
Vi har hatt tilbud på bad, gulv, tak, verktøy, maling osv.
Forandring fryder og denne gang slår vi et slag for materialer.
5 ” bordkledning 19 x 123

kr 10,- pr m

6 ” bordkledning 19 x 148

kr. 12,- pr m

5 ” dobbelfals (liggende) 19 x 123

kr. 08,- pr m

7 ” dobbelfals (liggende) 19 x 173

kr. 10,- pr m

Plank 36 x 148

kr. 18,- pr m

Plank 48 x 98

kr. 15,- pr m

Bord 3. sort 22 x 148

kr. 08,- pr m

En del innerdører hvit og lakkert

kr. 1 200,-

Godt utvalg i ovner Jøtul og Dovre

- 25 %

Gulv laminat i eik

kr. 69,- pr m2

Benkplater ass. farger

kr. 425,-

Maling Jotaplast 07 hvit 3 l

kr. 125,-

Lady vegg ass. farger

- 20 %

En del skggepanle 1. sort 12 x 120

kr. 9,50 pr m

Stort utvalg i byggevarer, jernvarer, verktøy, rørutstyr mv.
Vi skaffer det du trenger.
Velkommen til hyggelig handel.
Hilsen Byggmakkerbutikken på Haug

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

Vi hilser og gratulerer...
WILLY 60 ÅR
Hipp hurra for oldefar, bestefar, pappa.
Gratulerer med da’n 8. oktober.
Tjo og hei, vi e gla i deg.
Klæm fra heile gjængen.
Vi gratulerer storjenta vår Silje Marita med 15 årsdagen
som var den 20.september!
Stor klem fra pappa, mamma, søster og brora.
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MANDAG
Kl 1100–1300 Åpent bibliotek
Kl 1700
Småbarnstrim i Herlaughallen
Kl 1800-2000 Åpen svømmehall - alle
Kl 2030
STEP på 2T - Annette
TIRSDAG
Kl 1100–1300 Åpent bibliotek
Kl 1500–1700 Åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
Kl 1845
Bodypump - Marianne/Tone
Kl 2015
Spinn 45
Kl 2100
Spinn 30
ONSDAG
Kl1830–2000 Åpent bibliotek
Kl 1700-1800 Allidrett fra 1.-4.klasse i Hallen
Kl 1830
Step – Tone
Kl 2000
Yoga – Beate/Marianne
Kl 1800-1900 Åpen svømmehall – småbarn
Kl 1900-2000 Åpen svømmehall – alle
Kl 2000-2100 Åpen svømmehall – kun voksne

OKTOBER
Tirsdag
Fredag
Søndag
Onsdag
Fredag
Søndag
Onsdag
NOVEMBER
Søndag
Onsdag
Søndag
Onsdag
DESEMBER
Lørdag
Søndag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Onsdag
Mandag
Tirsdag

TORSDAG
Kl 2000
Bingo
Kl 1845
Bodypump – Marianne/Tone
Kl 2000
Linedance i Herlaughallen
Kl 2015
Spinn 45
Kl 2100
Spinn 30
FREDAG
Kino UL Lekamøy – 1-2 ganger pr mnd. Se etter oppslag
LØRDAG
Kl 1200-1400 Leka Steinsenter åpent
SØNDAG
Kl.2000

Bingo

09.
12.
14.
17.
19.
21.
24.

Felles kveldsmat i Herlaughallen kl 1930. Arr. Komiteen for TV-aksjonen ”Sammen for barn”
Utlegging av ligning øvrige forskuddspliktige
Familiegudstj. Leka kirke kl. 1500 – høsttakkefest – utdeling av 4-årsbok – kirkekaffe saniteten
Familiearrangement kl 1700 Herlaughall. Psykisk helse – fakkeltog, kaffe/kakao/vaffel/basseng
Kino UL Lekamøy
TV-aksjonen SAMMEN FOR BARN
Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30-16.30

04.
07.
18.
21.

Gudstjeneste Leka kirke kl. 11.00
Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30
Julemesse – arr. Bygdekvinnelaget i Leka
Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30

01.
02.
05.
07.
15.
19.
24.
25.

Bygdejulebord på Skei
Lysmesse Leka kirke kl. 1500 - kirkekaffe
Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30
Julebord ”vi over 60”, UL Lekamøy. Arr. Leka Sanitetsforening
Julebord Gutvik
Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30
Familiegudstjeneste Leka kirke kl. 12.00 – barnegospel deltar
Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 11.00

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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