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Tlf. Leka sykestue - 743 87 200
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INFORMASJON FRA KOMMUNEN
Leka kommune, tlf.: 743 87 000

Jul- og nyttårshilsen
”Tider skal komme, tider skal henrulle” heter det i en kjent og kjær julesalme.
Så selvfølgelig kan det også praktiseres.
Lenge for året er tilbakelagt har vi bestemt hvordan dagene i et nytt år skal
anvendes.
For de fleste av oss er en god planlegging ingen garanti for at alt blir slik vi selv
foretrekker.
Det finnes mange eksempler på det i året som snart er tilbakelagt; i bygda, i
nærmiljøet, i vennekretsen, eller i egen familie.
Det er ikke dermed sagt at man skal være likegyldig til tilmålt tid.
Å gjøre det beste ut av det.
De gamle hadde gjerne et uttrykk for dette; ”vess vi får liv og hæls”.
Selvfølgelig skal livet gå videre, om ikke alltid slik vi har planlagt.
Jula er kjærkommen på mange vis. Ikke minst gir den oss et pusterom, noe som også kan
være god anvendelse av tid.
Jula gir oss muligheter til å få vist fram sider vedd oss selv som kanskje noen har ventet
på, men ennå ikke oppdaget.
Jula er som kjent også gaver. Heldigvis, gaver kan være så mangt.
I noen sammenhenger kan de beste og fineste være uinnpakket.
Jeg ønsker alle lesere av Lekaposten, kommunens innbyggere og alle
Lekavenner i ”utlendighet” en riktig
God jul og et Godt Nytt år!
Arve Haug
ordfører
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Åpningstider Lekatun i julen:
Mandag
julaften
stengt
Tirsdag
1. juledag
stengt
Onsdag
2. juledag
stengt
Torsdag
3. juledag
åpent kl. 10.00 - 14.00
Fredag
4. juledag
åpent kl. 10.00 - 14.00
Mandag
nyttårsaften
stengt
Tirsdag
1. nyttårsdag
stengt
Telefon legevakt: 743 99 750.

en riktig god jul og et godt nytt år

.
Leka kommune ønsker alle
---------------------------------------------------------------------------------------------------Åpningstider NAV Leka, Julen 2007
Julaften:
Stengt
3. juledag:
Åpent
kl. 10.00 - 14.00
4. juledag:
Telefontid kl. 10.00 - 14.00
Nyttårsaften:
Stengt
4. juledag er telefonen viderekoblet til NAV Nærøy.
NAV Leka er et lite kontor, noe som gjør oss sårbare i perioder med mye opplæring og
møter. Vi vil derfor takke alle brukere av kontoret for deres forståelse og tålmodighet i
forbindelse med etableringen av nytt kontor.
Ønsker alle innbyggerne i Leka en riktig God Jul og et Godt Nytt År!!
NAV Leka
Vivian, Venke og Tone
----------------------------------------------------------------------------------------------------

OFFENTLIG BADING
Dette var siste uka bassenget var åpent før jul.
Vi ønsker alle våre badegjester

En riktig trivelig jul!

Bassenget åpner for offentlig bading igjen
Mandag 7. januar 2008.
Badedager og tider er som før!
kulturkontoret
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FREDAG 14. DESEMBER KL.20.00 TIL 23.00
Det vil bli arrangert ungdomskveld på Vertshuset fredag 14. desember.
Arrangementet er et alkoholfritt treff for ungdom
fra og med ungdomsskolen til og med videregående.
Vertshuset står for salg av mat og drikke.
Det vil bli Quiz – denne starter kl 20.30.
Premie til vinneren!!!
Det vil også bli dartkonkuranse med premie til vinneren!
Vi trekker også ut en trøstepremie for begge konkuransene!!!
Andre aktiviteter er det opp til dere selv å organisere…
ta gjerne med CDer med musikk dere liker!
Inngang kr. 20,-

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

Nissemarsj

Mandag 17. desember kl 1700
møtes vi til nissemarsj.
Marsjen går fra sykestua til skolen,
slik at alle kan bli med,
rullestol, gåstol, barnevogn med mer.
På skolen tenner vi på grillen og koser oss med medbrakt mat og drikke.
Ta på nisselue og ta med en fakkel eller lykt og møt opp til en liten førjulsmarsj.
Unge som gamle oppfordres til å være med.
En fyrtårnaktivitet i regi av Idrettslaget.
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Pårørende Forening
Pårørende Forening for beboere ved Leka Sykestue er nå i sin spede begynnelse.
Vi håper at det kan være en forening som kan jobbe for beboerne ved Leka sykestue og være en
samarbeidspartner for de ansatte ved sykestua. I tillegg skal det være en forening hvor pårørende
kan møtes og utveksle erfaringer.
Det første møte var onsdag den 5. desember i år, og det ble valgt en kontaktperson for
foreningen. Kontaktpersonen er Annette Thorvik Pettersen.
For Pårørende Foreningen
Annette Thorvik Pettersen
--------------------------------------------------------------------------------------------

UNGDOMSFORELDRE SE HER!!!!!
Barne og ungdomsteamet i Leka (BUT), har i samarbeid med Vertshuset tatt på seg å organisere
ungdomskvelder på Vertshuset. Det vi imidlertid ikke tar på oss er å stille opp som foreldrevakt på disse
kveldene, noe vi er nødt til å ha hvis kveldene skal kunne holdes. Her må ungdommenes foreldre selv
stille opp!!
Alle elevene i ungdomsskolen fikk i høst med seg brev hjem hvor foreldrene kunne gi beskjed om de
kunne stille som foreldrevakt på slike kvelder. Det var også mulighet for å si fra om hvilke fredager som
ikke passet.

Vi fikk positiv tilbakemelding fra Laila og Sveinung, Beathe, Trude, Solbjørg og KjellArve
og sender herved en varm takk til dere!!!
MEN… de kan ikke være foreldrevakter hver gang! Vi hadde håpet på å kunne holde en ungdomskveld i
måneden og da trenger vi tre foreldre pr kveld. Det vil si at vi trenger ca 15 nye foreldre for vårhalvåret
slik at vi kan lage et oppsett over kvelder og hvem som er foreldrevakt for de enkelte kvelder. Denne
lista vil bli sendt til alle slik at foreldrevaktene kan bytte innbyrdes om det skulle komme noe uforutsett i
veien den dagen de er oppsatt.
Hvis alle foreldre stiller opp vil det si at man ”ofrer” ca en fredag i året på dette.
Dersom du har ungdom i huset og kan stille som foreldrevakt på ungdomskvelder, ta kontakt med
kulturkontoret tlf: 74387020 eller send en ”lapp” i posten. Fint hvis du skriver ned de fredager du vet det
ikke passer også.
Foreldre til ungdom på videregående er også hjertelig velkommen som foreldrevakter!
BUT
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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JULETRE
Ønsker dere å gå i skogen å hugge juletreet
så får du dette på Høgbakken,
eller vil du kjøpe dette på gården?
I begge tilfeller så ring å avtale med Alfred O.
i god tid før juleaften.
tlf 743 99 671 – mob 971 14 701
Vurder en tur i skogen sammen,
og blir det flere så er det anledning
til en kosestund i Grillhuset.
Hilsen Skognissen

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

Juletrefest i Gutvik bedehus
Den tradisjonelle juletrefesten blir på
Gutvik bedehus 2. juledag kl 1500
Vi går rundt juletreet og kanskje kommer nissen.
Mat mottas med takk – vi koker kaffe og sjokolade.
Alle er hjertelig velkommen
--------------------------------------------------------------------------------------------

Juletrefest på Skei
Juletrefest på Skei 3 juledag kl 1500-1700
Servering av kakao og kaffe, ta med et kakefat og kom.
Kanskje kommer nissen..
Velkommen
--------------------------------------------------------------------------------------------

FEST 3. JULEDAG PÅ SKEI
FRISK spiller til dans
Ta med godt humør og kom.

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

FEST 5. JULEDAG PÅ SOLSEM
Arve og Arne Leif spiller til dans
Ta med godt humør og kom.
-------------------------------------------------------------------------------------------
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Aktiviteter/åpningstider:
Fredag
Lørdag
Onsdag
Lørdag
2. juledag
3. juledag
4. juledag
5. juledag
Nyttårsaften

14.12
15.12
19.12
22.12

Ungdomskveld
20 00 - 23.00
stengt...
pubkveld…..
21 00 - 00 00
pubkveld
21 00 - 0200
" julefest "
2100 - 02.30 inngang kr. 100,- (18 årsgrense )..
stengt
" Lille Sveins " julequiz (påmld. 4 mannslag) noen mindre spørsmål
og emner enn forrige gang.. premiering...
stengt....
Nyårsfeiring åpent fra kl. 22 00 .... servering ....

Ellers; vil puben være stengt; januar / februar og mars mnd... i 2008..
Fastsatte arr. v. puben sommern 2008;
* Hagefest fredag 11.07
Too Far Gone
* Hagefest lørdag 12.07
" Valentina " m. band.. fra østlabndet (spiller fin country
musikk ) Denne helga er den samme som Leka Mc vil
arr. Mc treff i Vottvika !
* Hagefest lørdag 19.07
musikk v. " Lassie and the Lads " fra Stjørdal
Vertshuset Herlaug
Vidar / Bente / Anna / Lotte / Mariann
--------------------------------------------------------------------------------------------

LEKA IDRETTSLAG
MEDLEMSKONTIGENT FOR 2008

Vi vil takke alle som bidro med støtte i 2007, og håper på enda flere medlemmer i 2008.
Styret i Leka I.L. har vedtatt at alle AKTIVE medlemmer MÅ betale medlemskontigen i Leka I.L
for å kunne delta i aktiviteter gjennom idrettslaget (svømmegruppa, fotballgruppa og
allidrettsgruppa.)
Kontigenten skal dekke utgifter idrettslaget har med forsikringer, kontigenter og strømutgifter
(lysløype, grusbane og klubbhus).
Kontigenten for 2008 er:

Familie
Voksne, aktive
Barn, aktive
Støttemedlem

kr. 400,kr. 250,kr. 200,kr. 100,-

Giro vil bli sendt ut i løpet av desember, og må betales innen 1. januar 2008.
Kontonr. Leka I.L. 4468 14 08050 HUSK Å SKRIVE PÅ NAVN PÅ HVEM DET GJELDER!
Det vil fortsatt være mulig å bestille ”Leka-dressen” til redusert pris for medlemmene. Har også
fått tilbakemelding på at flere av ungene har vokst ut av dressen sin, de vil også få mulighet til å
kjøpe en ny til redusert pris.
Medlemmene vil også i 2008 få mulighet til å få rabatter på sportsutstyr på K-sport, Kolvereid.
Idrettslaget setter stor pris på alle som støtter laget for å kunne opprettholde aktiviteter til
små og store, og ønsker alle

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!!!

HUSK Å DELTA PÅ NISSEMARSJEN 17. DESEMBER.
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JULEKONSERT I LEKA KIRKE
SØNDAG 17. DESEMBER KLOKKEN 19.00
Fredrikke Rennemo Johansen
Astrid Johansen Rennemo
Foldreid Hornmusikklag
Donata Faustmann
Barn fra Leka Skole
Leka Blandakor
Inngang:

Voksne kr. 100,Barn gratis

VELKOMMEN TIL EI TRIVELIG FØRJULSSTUND!
Arr: Leka Blandakor
--------------------------------------------------------------------------------------------

Dvd fra konsertene på årets sangerstevne.
Leka Blandakor har fått laget en dvd fra begge konsertene på årets
sangerstevne på Leka.
Vi selger dvd`ene for kr 150,- pr stk.
Er noen interessert i å kjøpe så ta kontakt med:
Leif Rune Jensen på tlf: 97063942
Hilsen
Leka Blandakor
--------------------------------------------------------------------------------------------

2T
Vi slutter uke 50 før jul og starter uke 2 (08.01.08).
Vi starter det nye året med trening
…noe som gjør godt
for en kropp
som har inntatt for mye godt
i disse førjulstider…
Velkommen til nye og gamle slitere.
2T ønsker alle ei

god jul og et godt treningsår!
8

TEGNINGSBLANKETT RETTET EMISJON
Leka Industriselskap AS har inngått avtale med Nord Trøndelag Politidistrikt om
leie av lokaler i Skeisenteret. Leka Industriselskap AS er derfor nødt til å hente inn
ny aksjekapital for å finansiere for tilretteleggingen for framtidig utleie, og dermed
sikre bygget nødvendig inntjening.
Generalforsamlingen i Leka Industriselskap AS ønsker å tilrettelegge for
kapitalutvidelser mot nye og eksisterende aksjonærer. Styret har fullmakt til å
forhøye egenkapitalen ved nytegning av inntil 2.500 nye aksjer pålydende NOK
50,- pr aksje.
Styret er gitt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 125.000.
Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.
Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til 31.05.08.
Leka Industriselskap AS har en aksjekapital på kr. 251.300 fordelt på 5.026 aksjer
pålydende kr. 50,-. Leka kommune har før emisjonen 3.054 aksjer, og er den
største eieren i selskapet. Leka kommune har besluttet å kjøpe sin matematiske
andel av aksjene i denne rettede emisjonen, og dette utgjør 1.519 aksjer eller kr.
75.950 i ny aksjekapital. Øvrige aksjonærer har tegnet seg kr. 22.800.
Resterende aksjer 525 stk, eller kr. 26.250 blir tilbudt nåværende og nye
aksjonærer. Tildelingen skjer etter først til mølla prinsippet.
Jeg ønsker å kjøpe __________ aksjer i Leka Industriselskap AS, 7994 Leka.
Pris pr. aksje kr. 50,- som totalt utgjør kr. __________. Tegningsfrist er satt til
tirsdag 18.desember 07. Leka Industriselskap AS vil etter tegningsfristens utløp,
gi skriftlig tilbakemelding om tildelte aksjer og betalingsfrist.
Underskrift

____________________________________

Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor
Navn / Firma
Adresse
Postnr og poststed
telefon/telefaks
E-postadresse

Returadresse:

Leka Industriselskap AS
v/ styreformann Inge Nilsen
7994 Leka

9

Garderobeskap selges
1 m bredt og 2 m høyt.
Ubrukt – flatpakket, selges pga plassmangel.
Arnljot Pedersen tlf 743 99 377
---------------------------------------------------------------------------------------------------Skisko ønskes kjøpt
Str 39/40
Beathe 743 99 612 / 951 09 887
---------------------------------------------------------------------------------------------------

KFO har nå blitt

Delta samler mennesker i arbeid på tvers av fagområder og yrkesgrupper. Logoen vår
symboliserer nettopp dette – mennesker med ulik bakgrunn som kommer sammen for å jobbe
til felles beste.
Delta organiserer medlemmer i flere sektorer og over flere tariffområder.
Deltas partipolitiske uavhengighet er en betydelig styrke for oss. Vi står fritt til å påvirke og
arbeide for medlemmenes standpunkter i forhold til flere politiske miljøer.
For mer informasjon: www.delta.no
Beathe Mårvik, tillitsvalgt

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

GUDSTJENESTER
24. desember

Familiegudstjeneste i Leka kirke kl. 12.00 ved sokneprest
Donata Faustmann. Barnegospel deltar. Ofring

25. desember

Høytidsgudstjeneste i Leka kirke kl. 11.00 ved
sokneprest Donata Faustmann. Nattverd. Ofring

03. februar

Fastelavenssøndag – familiegudstjenste i Leka kirke
kl. 1400 ved sokneprest Donata Faustmann. Ofring.
Barnegospelkoret deltar – kirkekaffe ved foreldrene til
barnegospelkoret.

-------------------------------------------------------------------------------------------God Jul

-av Hege Monsrud
God morgen alle spente sjeler
Om jeg var nissen i år
Da ville du under treet hatt
Julegleder,
Uendelig trygghet og
Lykkelige dager
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...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Dialektkråa

Det er nesten ikke til tro, men kalenderen lyver sjelden:
Vi er midt i desember, vinteren har forlengst gjort seg gjeldende,
med både snøføre og hålke vekselvis.
Det blir både lårhalsbrudd og annen begredelighet av slikt.
Vi tar fram gamle Lorents Didrik Klüvers ”Bonde=Practica”
fra det Herrens år 1815 for å se hva den har for råd og vink til
landalmuen på denne tid av året.
- Den 22de i denne Maaned er Soelverv og korteste Dag. De gamle have til Mærke,
at som Veiret forholder sig de 3 Dage før og 3 Dage efter Soelværvet, vil Vinterens
Veirligt paafølge.
- Langs med Søekanten pleier gjerne indtreffe Issvuller og haardt Føre i Veiene, vær
derfor altid forsynt med løse Skoebraader, med stærke Remmer og Spender udi, til
at sette paa Fødderne.
- Da Julehøitiden nu er forhaanden, saa besørg dit Huses Forfatning saaledes, at du
forskaffer dine Tjenere og dine Børn sømmelig Fornøielse, under din retskafne
Opsigt, at de maae trives hjemme og der glæde og fornøie sig.
Så langt den gode Klüver i denne omgang.
Uaktet vær og føre lar vi oss rive med av førjulsstemningen som synes å inntre i både
bygd og by tidligere år for år. Vi går på julekonserter og kanskje til og med på julebord.
Juletreselgerne er allerede på plass, men de fleste synes det er i tidligste laget å dra hjem
julebusken så tidlig i adventa. Småfuglene utenfor vinduet ser litt molefonkne ut – det blir
vel til at vi tar på oss broddene og forserer hålka for å sikre oss et par julenek. Alt for
tidlig å sette det opp, selv om mange ser ut til å tyvstarte med å vise sine snille sider ved
å få havrebandet på plass allerede nå.
Vi andre kan jo legge en juleplate på CD-spilleren og minnes gode gamle dager - og ord
og uttrykk som var dagligdagse på den tiden - samtidig som vi nytter høvet til å ønske
dette avanserte organs flittige lesere en riktig God Jul.
Ord
Vævert (uverje av tre), nauert (knapt), ufainsjli’ (uhåndterlig), nater (pågående,
aggressiv, gir seg aldri), bejytteli’(smart, elegant).
Uttrykk
”Hain va’ kji tapt bak ei vogn” (når noen som det var skikkelig tak i ble omtalt)

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

Trøndersk, et eget språk?
I år er det en svært trist høst for familien min. Det er ingen som har dødd eller noe sånt, men det virker
nesten på pappa som om dette er verre. Brann har nemmelig vunnet seriegull, og Rosenborg kom kun på
femte plass. Men det er ikke om fotball dette skal handle. Det er om trønderdialekten. Hele familien er
det, trøndere altså. Mamma og pappa kommer fra Nord-Trøndelag. Selv om jeg har tilbrakt alle mine
leveår i Brønnøysund, kan jeg vel kalle meg reservetrønder eller trønder med bismak.
Noe jeg har erfart gjennom årene, er hvor mange uttrykk trønderne har for kun en ting. Sokker for
eksempel. –Kor e ”hosslæstan”? Kainn du gi meg ”labban” eller ”strømplæstan”. Eg finn bærre deinn
eine uta hossån! ”Sokklæstan”? Ta på deg ”læstan”, sier de, og sånn bare fortsetter det. Hundrevis av
forskjellige ord. Så har vi jo trøndernes superdrikk, nemmelig karsk.
Jeg var på slektstreff i Trondheim i sommer. Der overhørte jeg flere samtaler som gikk på drikkekultur
og festprat. Du kan ikke tenke deg hvor mange forskjellige ord jeg hørte for karsk, eller kark som mange
foretrekker å si. Da er drikken uten sukker. Skal du ha deg en ”trønderdrink”? Noe blankt i kaffen? Hei
gutt, skal du smake på ”livet”? Du ser syk ut gutten min, kanskje du trenger litt ”kaffedoktor”?
Skal du ha det litt ”sterkt”? Vil du ha ”tungolje”? Litt svart og blankt? Jeg hørte sikkert flere former for
”karsk” den kvelden, men disse er de jeg greier å ramse opp i farten.
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Når vi er innom fest temaet, så var jeg i femtiårs bursdag til onkelen min for noen uker siden. Da
oppdaget jeg virkelig at kjært barn har mange navn. Det ble fortalt utallige grove vitser. Der fikk jeg
lære mange ny navn på det vi på latin kaller for ”penis”. ”Tisselur”, ”kjæpp”. En kalte sin for
”lissmann”. Da sa en annen at hans var ”stormann”. Jeg nevner i fleng; ”kuk”, ”pinnji”, ”tikkelikk”,
”peis” og ”snoppen”.
Trønderne har som alle andre spesielle antrekk til høytider. Damene har tradisjonell bunad, brodert
spesielt for Trøndelag. Mennenes antrekk er dongeribukse, skjorte og prikken over i-en, en skikkelig
skinnvest. Med en kraftig bart og snusleppe som tilbehør er antrekket fullkomment. Dette er noe andre
nordmenn misunner trønderne sterkt. Og damene synes det er veldig attraktivt.
På fester er det alltid noen som inntar mer fluidum enn andre. En av dem som inntok mest ”tungolje”
kom ramlende ned trappen. Da bli han raskt tilbydd litt ”kaffedoktor”. Han hylte og skrek at han hadde
så vondt i ”hikjilan”. Jeg ble ikke overrasket over at det kom et fremmed ord ut av trønderkjeften hans.
Jeg spurte vedkommende, nysgjerrig som jeg er, om hvor i svarte han hadde vondt. –I ”hælan” din
”toillkaill”! Kainn du ikji norsk?, sa han. Jeg trodde jeg hadde gode norskkunnskaper, og skulle spørre
om han var innvandrer, men jeg lot være. For da kunne det hende at jeg fikk meg ”ei øyrtæv” eller ”ein
kjillevink”, noe som betyr å få en dask i ansiktet.
Bestefaren min sa en gang at det ikke var en skikkelig trønderfest uten en real slosskamp. De tror vel det
skal være slik. Og denne bursdagen var intet unntak. For det om en overlegen klyse fra Rørvik, som på
godt trøndersk kalles ”jøppling”, til lokalet. Da var det noen som fikk ”ei øyrtæv” likevel. De gav han
noen ”kjillevinker””. Dro ”pinnjin” ut av buksa på rørvikværingen og helte varm trønder-drikk på
”lissmann”. Da forsvann han i et ”hattfokk”.
Stakkaren har sikkert brannmerker enda!
Etter festen ble hele gjengen ”dussemang”, som betyr dårlig på godt norsk. Det ble ikke noen bedre etter
de hadde spist seg ”korkjinn” på kaffe og kaker dagen etter. Da kom godsakene i retur. For ordens skyld
betyr ”korkjinn” overmett.
I trønderdialekten er det ikke bare mange ord som har samme betydning, men også ord som har en helt
annen betydning i Trøndelag, enn andre steder i Norge. Som for eksempel ordet ”ronk”. ”Ronk” er
egentlig et verb som betyr noe helt annet på bokmål og andre dialekter. På enkelte steder i Trøndelag er
”ronk” et substantiv og betyr dongerijakke. Dette minner meg om en god historie som bestefaren min
fortalte meg fra gamle dager da han var ung. Han og en kompis var på besøk hos en som bodde sør i
landet, og de skulle på fest den kvelden. Det var slik at kompisen til bestefar var avhengig av
dongerijakke når han skulle på fest, men den hadde han selvfølgelig glemt hjemme. Så han sa til
kompisen sin at han måtte skaffe han en skikkelig ”runk” før festen. Før de visste ordet av det stod det
en prostituert midt i stuen!
Trønderske fester er så fulle av handling at jeg faktisk tror jeg kunne skrevet romaner om dem. Og jeg
vedder nesten på at jeg kunne tjent godt med penger på å lage en trønderordbok. Gudene må vite at jeg
selv har bruk for en!
Jeg synes det trønderske språket er saftig og flott. Det er nesten så jeg tror de prøver å lage et eget språk.
Da er det veldig bra at jeg lager en ordbok til ”utlendinger”. Eller kanskje alle disse uttrykkene som har
samme betydning er et kodespråk som brukes for at andre ikke skal skjønne hva de snakker om. I så fall
er planen vellykket. Det er kanskje også lurt med så mange ord, for når de blir gamle og glemmer hva
sokker er, finner de sikker ”læstan”, eller ”hossån”.
Men nå er jeg ”svang”. Så jeg skal ta på meg ”ronken” min og ”færra” til TD-kaia for å få litt ”føå”.
Norsk innleveringsoppgave: Et kåseri av Sindre A. Johansen
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Julecup 2007!
For femte år på rad er det klart for julecup.
I år som tidligere år vil den spilles i Herlaughallen.
Tidspunkt vil være 2. juledag fra klokken 14.00 – ca 19.00.
Dette gjøres fordi dette er dagen vi føler at flest fotballinteresserte har muligheten til å
være med. I år som tidligere stiller vi med både herre- og dame-klasse. Det er
vandrepokal i begge klassene.
Aldersgrensen for herrene vil være fra og med 10. klasse, til ca Willys alder.
For damene vil grensen være fra og med ungdomsskolen, og oppover.
Startkontingenten for hvert lag vil være på kr. 30 pr spiller. Maksimum på hvert lag er 6
spillere. Julecupen har vært en suksess i de fire årene den har vært arrangert, og vi håper
derfor at flest mulig stiller opp til denne trivelige dagen. Dette er en fin anledning til å
møte gamle kjente til en trivelig prat.
Vi håper flest mulig kommer seg ut av godstolen denne dagen og trimmer bort noe

☺

julefett

Påmelding: Kjell-Arve
Tommy:

908 54 642
902 06 660

Påmeldingsfrist lillejulaften (23.12.)
NB! Turneringa er åpen for publikum, det vil være mulig å få kjøpt seg en kopp kaffe og
noe å bite i.
Fotballgruppa

-------------------------------------------------------------------------------------------LEKAFERJA ASA - Juleruter fra 24.desember 07 til 01.januar 08.
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.

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

God jul og godt nytt år på flere språk:
Froehliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!
Wesolych Swiat Bozego Narodzenia
Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom
Suksan Wan Christmas lae Sawadee Pee Mai
Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun
Boures jouvvla
Hyvää Joulua or Hauskaa Joulua

Tysk
Polsk
Russisk
Thai
Tyrkisk
Samisk
Finsk
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Trekking på ”Eggsalgboka” på Høgbakken
I sammenheng med selvbetjent eggsalg direkte fra hønsehuset på ”Høgbakkan” så
er så vel salg av egg som betaling for disse basert på tillit, ved at den enkelte
skriver navn og beløp i en nummerert bok.
Vi på ”Høgbakkan” vil kvittere for tilliten ved å trekke ut vinnere som får en liten
påskjønnelse.
Vinnerne er:
• Nils Helmersen
- 1 brett egg
• Toril Berg
- 1 brett egg
• Guri Helmersen
- 1 brett egg
• Rune Lindrot
- 1 brett knekkegg
• Merete Tobiassen
- 1 brett knekkegg
Gevinsten kan hentes på Høgbakkan ved neste handel.
Hønseriet er åpent alle dager – 356 dager i året – fra kl. 0700-1900.

Vi takker for tilliten og ønsker alle
sammen en God Jul og et Godt Nytt År!!
Med hilsen fra Randi og Alfred.
--------------------------------------------------------------------------------------------

VEGLYS NORD

I slutten av oktober ble det sendt ut giroer til beboere fra Frøvikkorsen og
resten av nordøya. Pr. 09.12 har nærmere 75 personer betalt.
Styret i Veglys Nord vil takke alle som har betalt årsavgift for 2007/2008,
samtidig håper vi at de som kanskje har glemt å betale, eller har forlagt
giroen sin, vil være med på den økonomiske dugnaden det er å holde lys
langs vintermørke veger.
Årsavgift for vinteren 2007/2008 er kr. 550,- og kontonummeret er:
4468 05 24 979.
Styret foretok trekning av en julekurv blant alle som har betalt lysavgift for
2007/2008 til Veglys Nord. De heldige vinnerne i år ble:
Kjell Duun
Karstein Pettersen
Styret i Veglys Nord gratulerer de heldige vinnerne, og ønsker med det
samme alle en RIKTIG GOD JUL og ET GODT NYTT ÅR.
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KINO UL LEKAMØY FREDAG 11. JANUAR

1. FORESTILLING (alle)
Jerry Seinfeld er skaperen av "Bee Movie", en komedie som vil
forandre alt du trodde du visste om bier.
Ta en grundigere titt på disse travle skapningene gjennom øynene til en
enkelt av dem - Barry B. Benson (Emmy og Golden Globe-vinner Jerry
Seinfeld). Etter college-eksamen ønsker Barry å få mer ut av livet enn den
uunngåelige karrieren som venter ham og alle de andre arbeiderne i New
Hive City - en jobb hos Honex i honningproduksjonen. Barry tar sjansen på
å våge seg ut av bikuben og trår snart inn i en verden hinsides sine villeste
drømmer. Da Barry tilfeldigvis møter en livsglad blomsterhandler fra
Manhattan som heter Vanessa (Oscar-vinner Renée Zellweger), bryter han
en av bienes grunnleggende samfunnsregler - han snakker til henne. Snart
utvikler det seg et vennskap, og Barry får et krasjkurs i menneskenes liv.
Når han oppdager at hvem som helst kan kjøpe honning rett fra hyllene i
butikken, blir han sjokkert over at folk stjeler bienes eget produkt for å
tjene penger på det og bestemmer seg for å saksøke hele menneskeheten.

2. FORESTILLING (7 år)
Mikkel er 17 år og og den nye gutten i klassen. Han kommer fra
Oslo og har skateboardet under armen. Men i Voss er det
snowboard som gjelder.
Snowboard - og å holde seg inne med de riktige folka.
Moren til Mikkel får jobb i Voss, og Mikkel må flytte. Men Voss blir ikke som
forventet. Mannen de leier hos er en gal, gammel hippie og den nye
leiligheten er ikke akkurat moderne. Første skoledag blir også en skuffelse.
Men det er én positiv overraskelse - Nina. Verdens søteste jente.
Hun er sammen med den regjerende snowboardmesteren og skolens
tyrann. Han heter Gaute, og han gjør alt han kan for å gjøre
livet surt for Mikkel.
Ingen vil prate med Mikkel. Ingen er hyggelige. Og gjengen til Gaute blir
ikke noe bedre. Det er tøft å være ny - særlig når han er forelsket i en jente
han ikke kan få.

-------------------------------------------------------------------------------------------Åpningstider jul- og nyttårshelg på Husby Handel:
Søndag 23.
Mandag 24.
Tirsdag 25.
Onsdag 26.
Torsdag 27.
Fredag 28.
Lørdag 29.
Søndag 30.
Mandag 31.
Tirsdag 01.

lille julaften
julaften
1.juledag
2.juledag
3. juledag
4 juledag
nyttårsaften
1.nyttårsdag

åpent kl.
åpent kl.
stengt
stengt
åpent kl.
åpent kl.
åpent kl.
stengt
åpent kl.
stengt

1200-1800
1000-1300
1000-1500
1000-1500
1000-1600
1000-1600

En riktig god jul og et godt nytt år fra alle oss på Joker’n.
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Åpningstider for julen 2007
Tirsdager i desember holder vi som vanlig stengt.
Lørdagsåpent 8., 15. og 22. desember kl 12:00 – 14:00
Søndag 23. desember åpent kl 12:00 – 14:00
Mandag 24. desember åpent kl 10:00 – 13:00
Stengt 25. og 26. desember
27 – 28. desember åpent kl 11:00 – 14:00
31. desember åpent kl 10:00 – 15:00

Her er de nye åpningstidene for 2008
Mandag stengt
Tirsdag, Onsdag og Fredag 10:30 til 17:00
Torsdag 10:30 til 15:30 – Vareutkjøring 15:30 til 17:00
Lørdag 10:00 til 13:00
Søndag stengt

Telefon til butikken er 743 99 700. Faxnummeret er 743 99 131.
God Jul og Godt Nyttår!
Odd-Jarle
Expert Leka

-------------------------------------------------------------------------------------------Åpningstider julen 2007 Coop Leka
Lørdag
22. des
Julaften
24. des
3., 4. og 5 juledag
Nyttårsaften

1000-1800
0900-1300
1000-1600
1000-1400

Torsdag 03. januar 2009 STENGT pga varetelling.
Vi ønsker alle våre medlemmer og kunder en riktig god jul og et godt nytt år.
Coop Leka
-------------------------------------------------------------------------------------------Desember er den store brannmåneden i Norge, julaften og
nyttårsaften er to av de mest brannutsatte dagene i året.

Utstrakt bruk av stearinlys og telys, juledekorasjoner i plast, samt store mengder
nyttårsraketter er med på å forklare den ugunstige desemberstatistikken. –
Forlat aldri rom med brennende lys!
Mange lysende nisser, klokker og engler er laget av brannfarlige materialer, og disse
kan være de reneste brannbombene. Det samme gjelder små telys.
Julaften er også er årets store pipebrannkveld. Når peisen eller ovnen blir fylt opp til
randen med gavepapir og tent på, kan dette resultere i pipebrann. Risikoen for uhell
og brann er også stor når vi feirer nyttår ved å sende 40-50 tonn fyrverkeri til
himmels.
Vær varsom – vi har ingen å miste.
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Tradisjonen tro har Kjetil Auståker skrevet en ny julesang.

1.
Hør klokkene kimer for glede,
en jublende fest til hans pris.
Guds Hellige Ånd er her nede
så døden blir frosset til is.
2.
Allmektige Gud for en glede!
Du sendte din Sønn til vår jord.
Ja, - Jesus er kommet til alle.
Din miskunn er mektig og stor.
3.
Som menneske kom Han til Jorden.
For frelse Han alle vil gi.
Gud ofret sin sønn av sin nåde.
Han døde, - men satte oss fri.
4.
Nå er det på tide å tenke
for alle som Himlen vil nå.
Det kan være farlig å vente
for snart kan vi reisebud få.
5.
Det er jo så enkelt det hele.
La lønnkamret hjelpe deg inn.
Der trenger du bare å hviske:
”Du Jesus! – Jeg vil være din!”
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MÅNEDENS BLOMST i desember 2007
Ved denne kåringen var det forslag på 4 kandidater til månedens blomst.
Vinneren av månedens blomst er:

Anne Lise og Trond Hiller
Begrunnelsen som ble gitt av forslagstiller var følgende:
Fordi de stilte opp for Kristian i forbindelse med bilcrosskjøring.
Bygdekvinnelaget i Leka gratulerer med månedens blomst i desember, og oppfordrer med det samme til
å sende inn forslag til neste månedens blomst.
-------------------------------------------------------------------------------------------ADVENTSLYSENE AV INGER HAGERUP
Så tenner vi tre lys i kveld
for lengsel, håp og glede.
De står og skinner for seg selv
og oss som er tilstede.
Så tenner vi tre lys i kveld,
for lengsel, håp og glede.
Vi tenner fire lys i kveld
og lar dem brenne ned
for lengsel, glede, håp og fred,
men mest allikevel
for fred på denne lille jord
der menneskene bor.

3. søndag i advent 16. desember

4. søndag i advent 23. desember

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

FYRVERKERI REGLENE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forbered fyrverkerioppskytingen
Les bruksanvisningen nøye før bruk
Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet
Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte
Bruk tennstav, sigarettglo eller lignende
Sitt på huk, tenn lunten med strak arm og
fjern deg straks lengst mulig unna
7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri
8. Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke
tenne ved første forsøk
9. Hold god avstand fra oppskytingen
10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

Stjerneskudd
Brukes utendørs og vare sammen med voksne. Holdes vekk fra øyne, hud og klær. Stjerneskudd
brenner med høy temperatur og må behandles med forsiktighet.
Raketter
Raketter skytes opp fra rakettholdere, rør eller lignende, svakt hellende vekk fra tilskuere,
bygninger og trær. Flasker kan brukes kun til de minste rakettene. Holdere, rør og flasker bør
graves ned eller støttes opp med for eksempel jord eller sand.
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RAMTINDGUBBEN Segn og sanning frå Leka i gamal tid.
Av lærar Konrad Leknes

Det var juledag på Husbybakken – eller Bakkan som garden heitte i dagleg tale.
Bakkan var ein av dei største gardane i bygda, reine storgarden etter tilhøva, med to-tre
hestar på stallen og 10-12 naut på båsen.
Det var velstand på Bakkan. Det gjekk det ordet at der skulle vera funni ein koparkjel med
mykje pengar eingong langt att i tida. Kor mykje sanning det var i dette er ikkje godt å seia, men
husbonden på Bakkan ”stod seg godt”, som folk sa, og det var mange som vart hjelpt i eit knipetak
når dei kom til sjølvmannen på Bakkan.
Det var som sagt juledag og skyldfolk og kjenningar både nærme og langt ifrå var innbedne.
Det var gamal skikk med slike julelag i gamal tid. Det var ikkje så ofte folk kom saman i lag og
gilde, men i jula høvde det sers godt, for da var det helg frå juledagen til tjuandedagen. Og så gjekk
praten kvikt, for det var mangt å røda om.
I den tida var ikkje gardbrukarane her ute ved kysten b e r r e gardbrukarar, dei var fiskarar
og. Fleire av dei hadde til og med fembøring, forutan mindre båtar, og garnbruk både til torskefiske
og sildefiske, og sine yngre dagar hadde dei vore høvedsmenn i Lofoten. Det var ofte fleire drenger
på dei største gardane, og vinterstid hadde dei ikke bruk for dei på garden. Så låg drengene på
sildefiske om haustane og på Lofotfiske om vintrane. Jau, det var mangt å prate om i slikt lag.
Det var om avling og avdrott og alt som høyrde gardsdrifta til, men sikkert mest om sjøen og
livet der, om godt fiske og svartår, kobbevintrar og uversvintrar, om sigling i rok og snøkov, forlis
og berging og alt som høyrde med til det slitsame, men på same tid eventyrlege livet på sjøen og i
fiskarbåten.
Men det var jula, skrømtet og dei underjordiske si årstid, og litt etter kvart kom også praten
inn på det overnaturlege.
Eit og anna hadde dei sagtens opplevd, dei som sat i storstova på Bakkan denne kvelden.
Å jau da, dei hadde legi i løftingen på storbåten og kjent at han rista seg i fortøyninga sjølv
om det var blikkstille på vågen. Slikt varsla uver, det visste kvar mann. Eller dei hadde høyrt at ein
båt kom roande og la til sida, og folk kom om bord, men når de glytta ut gjennom løftingsdøra, så
fanst det ikkje levande livet å sjå. Nei, når det berre ville ut med det så hadde nok nokon kvar noko å
fortelja. Her var no ikkje så reint trygt for trollskap her ute på øya. Var her ikkje ein stad som heitte
Trollvollane?
Det var fleire som hadde vori ute for at trollskapen hadde stogga hesten så han ikkje var å få
av flekken, før køyrekaren hadde vori framme og kika millom beislereima og hovudet på hesten.
Og så Ramtindgubben da, segna om han friska dei oppatt, og ho var slik:
Det var i det 17de hundreåret. Det var julelag på Bakkan, og ein av dei som var tilstades,
fann på at han skulle avstad og smaka juleølet hos Ramtindgubben.
Han fekk med seg ein hest og reid i veg. Da han kom til Ramtinden, stansa han hesten og
ropa: ”Kan eg få smake juleølet ditt?” Ramtindgubben kom ut og rette åt han eit stort sylvstaup.
Mannen tok imot det, men slo innhaldet attover aksla og reid attende det fortaste hesten vann
springa. Men Ramtindgubben kom etter.
No hadde mannen høyrt at når trollskap var ute etter ein, så måtte ein gå å koma seg bort på
”halma” (ein skoren åker), så hadde ikkje trollskapen noko makt lenger. Han så gjorde, og da stansa
Ramtindgubben og ropa etter mannen: ”Ta det du vann, du vann som ein mann!”
Mannen gav staupet til Lekakyrkja, og der var det i bruk til kyrkja brann i 1864. Men der
innhaldet i staupet hadde råka hesten, var håra avsvidde.
Henta fra Namdalshelg 1953
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Juleforberedelse
Gjennom førjulstravle grender
julens engel stille går,
ser de mange flinke hender,
ser hvor flid og håndlag rår.
Vaskesjau og slaktestri,
- kakebokser fulle.
Stor og liten henger i,
selv den minste tulle.
Fram blir tryllet i en fart
gaver små og store.
Visst det skal bli mye rart
der på julebordet.
Givergleden speiles av
- helst i barnesinnet.
Voksne lager alltid kav,
mer enn noensinne.
Vid’re julens engel går,
finner mangt som gleder,
hjertevarmen mot ham slår,
fest hver heim bereder.
Men han søker mer på ferden,
julens sendebud,
sinn som i en rastløs verden
løfter seg mot Gud.
Hjerter som i tro og bønn
mottar livets Ord,
favner julens gave skjønn
frelsen sendt til jord.

Henta fra Namdalshelg 1953
Midt i julens gaveflom,
gleden ved å gi,
leves liv i fattigdom
uten full verdi,
just fordi så mange sinn
s k a l l e t nøyes med
og lar k j e r n e n kun bli skinn
de kan frydes ved.
Ungdom – har du fanget inn
julens dype innhold,
gledeskilden i ditt sinn
under alle forhold?
Ikke? Å, da tenk deg om,
følg din indre stemme,
lyd din Frelsers sterke ”kom”
og la Ham bestemme
over alt ditt liv, din ferd.
Trygt han vil deg elde,
og først da får livet verd,
sjelden evig glede.
S.G.

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

Legenden om de fire lysene:

Fire lys brant på adventskransen. Det var helt stille, så stille at man kunne høre lysene
snakke til hverandre.
Det første lyset sukket og sa: ”Mitt navn er fred. Jeg skinner klart, men menneskene vil
ikke ha fred, de vil ikke ha meg”. Lyset ble mindre og mindre, til slutt slukket det helt.
Det andre lyset sa: ”Mitt navn er tro. Men jeg er blitt overflødig. Menneskene vil ikke vite
av Gud lenger. Det er meningsløst at jeg brenner”. Så slukket det andre lyset.
Bedrøvet og med lav stemme sa det tredje lyset: Mitt navn er kjærlighet. Jeg eier ikke
lenger kraften til å brenne. Menneskene overser meg. De ser bare seg selv og ikke de
andre som de skulle elske”. Også det tredje lyset sluknet.
Et barn kom inn i rommet, så på lysene og sa: ”Dere skal da lyse og ikke slukne”, med
øynene fulle av tårer. Da hørtes plutselig stemmen til det fjerde lyset: ”vær ikke redd! Så
lenge jeg brenner, kan vi tenne de andre lysene igjen. Mitt navn er håp”.
Og barnet tok en flamme fra håpets lys med en fyrstikk og tente igjen alle de andre
lysene.

20

Vi hilser og gratulerer...
Til Anette.
Gratulerer med dagen som var den 09.12.
Nå er du blitt tenåring, håper du hadde en fin dag.
Stor klem fra mamma, pappa og storesøster.
Til venner og kjente
Et inderlig ønske om at alle får en god jul og et godt nytt år.
Klara Schineller
Hjertelig takk til Bygdekvinnelaget i Leka for månedens blomst.
Hilsen Åshild
Fagforbundet ønsker alle medlemmer en god jul
Og et riktig godt nytt år.
Fagforbundet i Leka
Vi gratulerer farmor Asbjørg Juliussen med dagen den 19/12.
Stor klem fra Silje Marita, Joakim Andre, Viktoria & co

Vi gratulerer den sprekaste dama i AP
Aina Hege med dagen som var den 09/12
Stor klem fra kaffegjengen
Vi gratulerer Oddmund med dagen.
Hilsen gudmor & co
Stor førjulshilsen te den sprekaste dama på Skatval – Elisabeth
Julehilsen fra Lekanissan
Vi takker alle for oppmøte på julemessa – både utstillere og besøkende.
Det var en trivelig ettermiddag.
Bygdekvinnelaget i Leka
Tel storguttn Kasper Adler som vart 3 år den 12. desember
Grattnmere go gag,
grattnmere go gag,
grattnmere kjære Kasper,
grattnmere go gag!
Bursdagsklæm fra onkel Bjørn Egil og Tone
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MANDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1700-1800 - Småbarnstrim i Herlaughallen
1800-2000 - Åpen svømmehall - alle
2030
- STEP på 2T - Annette

ONSDAG
1830–2000 - Åpent bibliotek
2000
- Yoga – Beate/Marianne
1800-1900 - Åpen svømmehall – småbarn
1900-2000 - Åpen svømmehall – alle
2000-2100 - Åpen svømmehall – kun voksne
2000-2200 - Fotballtrening oldboys
FREDAG
2000-2100 - Åpen hall 8 klasse og oppover
Kino UL Lekamøy – 1-2 ganger pr mnd.
Se etter oppslag

TIRSDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1500–1700 - Åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
1900-2000 - Svømmetrening 4-8 klasse
1845
- Bodypump - Marianne/Tone’
2000
- Korøvelse i Frøvik
2015
- Spinn 45
2100
- Spinn 30
TORSDAG
2000
- Bingo
1845
- Bodypump – Marianne/Tone
1730-1830 - Fotball m/mer jenter 6-10 klasse
1830-2000 - Fotball m/mer gutter 6-10 klasse
2000
- Linedance i Herlaughallen
2015
- Spinn 45
2100
- Spinn 30
LØRDAG
SØNDAG
2000
- Bingo
2000-2100 - Badminton

DESEMBER
Frdag
Lørdag
Søndag
Mandag

14
15
16
17

Onsdag
Lørdag
Mandag
Tirsdag

19
22
24
25

Onsdag 2. juledag

26

Torsdag 3. juledag
Fredag 4. juledag
Lørdag 5. juledag
Søndag
Mandag

27
28
29

JANUAR
FEBRUAR
MARS
APRIL
MAI
JUNI
JULI

fredag

Ungdomskveld Vershuset Herlaug kl. 2000-2300
Julebord i Gutvik
Julekonsert i Leka kirke kl 1900 - arr Leka Blandakor
Nissemarsj kl. 1700 – sykestua til skolen – grilling etterpå
Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl 1600-1700
Pubkveld Vertshuset Herlaug kl. 2100-0000
Pubkveld Vertshuset Herlaug kl. 2100-0200
Familiegudstjeneste Leka kirke kl. 1200 - Leka barnegospel deltar
Høytidsgudstjeneste i Leka kirke kl. 1100
Juletrefest Gutvik bedehus kl. 1500
Julecup Herlaughallen kl. 1400-1900
Julefest 2. juledag - Vertshuset Herlaug
Juletrefest UL Lekamøy kl. 1500-1700
Fest 3. juledag på Skei med bandet FRESK
Åpen pub julequiz - Vertshuset Herlaug
Fest 5. juledag Solsem – Arve og Arne Leif spiller til dans

31 Nyttårsaften Vertshuset Herlaug – servering 2200--
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fredag 11
lørdag 12
lørdag 19

Kino UL Lekamøy
Vershuset Herlaug stengt
Vershuset Herlaug stengt
Vershuset Herlaug stengt

Hagefest ”Too Far Gone” Vertshuset Herlaug
Hagefest ”Valentina” Vertshuset Herlaug
Hagefest ”Lassie and the Lads” Vertshuset Herlaug

AUGUST

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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