Utgiver: Leka kommune

Dato: 22/05 - 2009

Nr: 10/09

Ukens sitat:
”Når hvitveisa står tætt – kjæm kjærligheita lætt”
A.M.
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 29. mai
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 05. juni
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: 05. juni, 26. juni, 10. juli, 24. juli, 7. august, 21. august
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___________________________________________________________________

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000
LEDIGE STILLINGER I LEKA KOMMUNE
Leka kommune er en trivelig kystkommune vest i Nord-Trøndelag. Administrasjonsstedet ligger på
øya Leka. Kommunen har ca 590 innbyggere. Hovednæringene er jordbruk, fisk/sjømatoppdrett og
servicenæringer. Leka blir ofte omtalt som Midt-Norges Sagaøy. Her finnes mange historiske
minnesmerker og geologisk er øya en sjeldenhet. Leka kommune har barnehage, 10-årig
grunnskole, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall og idrettshall

Tilflytterpakke/tiltakspakke:
•
•
•
•

Gratis barnehageplass/SFO. 1. år for 1 barn. Kostnad: kr. 22 660,-.
Tilskudd husleie/huskjøp eller overtakelse av gårdsbruk kr. 50.000, 5 års botid.
Gratis medlemskort i lag og foreninger for deltagelse i aktiviteter for et år, kostnad kr.
400.-, 1 års botid.
Tilskudd kr. 25.000,- gis til barn født eller adoptert der familien er bosatt i Leka
kommune, 3 års botid.

SYKEPLEIER – 100 % vikariat i turnus.
Vikariat ledig for tiltredelse snarest, varighet frem til 01.09.09 med mulighet til forlengelse.
Dagvakter og arbeid hver 3 helg med unntak av 2 seinvakter på 6 uker.
Kommunen har rekrutteringstiltak for sykepleiere.
Det er ønskelig med førerkort kl B da det er felles turnus for institusjon og
hjemmesykepleien.
Rekrutteringstiltak:
Det gis 6 års antesipert lønnsansiennitet ved tilsetting.
Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover.
Spørsmål ang. stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf 74387217.
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes Leka kommune
v/personalkonsulent, 7994 Leka.
Søknadsfrist 01.06.09

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

Ruteendring Lekaferja AS gjeldende perioden 01.06.09 – 31.08.09

Fra Skei (Leka)
MA/TI/ON/TO/FR
0650
0800
0935
1035
1240
1340
1440
1540
1640
1815
1915
2030
2230

LØ
0800
0935
1035

Fra Gutvik
SØ
0830
1000
1240

1340
1700
1815
2030

1540
1700
1915
2130

MA/TI/ON/TO/FR
0730
0830
1005
1105
1310
1410
1510
1610
1710
1845
1945
2130
2255

LØ

SØ

0830
1005
1105

0855
1030
1310

1410
1730
1845
2100

1610
1730
1945
2155
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Boligtilskudd til viderefordeling fra husbanken 2009

Leka kommune har dessverre fått avslag på sin søknad om boligtilskudd til viderefordeling fra
husbanken i 2009.
På grunn av knappe rammer og stor etterspørsel var det nødvendig å fordele boligtilskudd til
viderefordeling ut fra en streng behovsprøving fra husbankens side.
Kommunen ber om at alle som har behov for boligtilskudd søker kommunen om tilskudd innen 1.
september. Dette for at kommunen kan ta det med i sin boligsosiale handlingsplan som igjen vil
danne grunnlaget for søknad ved tildeling i 2010.

Om boligtilskudd:
Boligtilskudd til egen bolig

Boligtilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.
Etablering i egen bolig
Du kan skaffe deg egen bolig på flere måter. Du kan kjøpe ny eller brukt bolig (selveier eller i
borettslag og lignende) eller eventuelt bygge en ny. Nybygging blir ofte for dyrt.
Vi anbefaler at du så tidlig som mulig tar kontakt med en saksbehandler i den kommunen du ønsker
å bo i. Kommunens saksbehandler vil kunne hjelpe til med å finne fram til de muligheter som finnes
for deg. Dette gjelder i forhold til å finne egnet bolig og til å gi informasjon om
finansieringsmuligheter og støtteordninger (for eksempel bostøtte). Saksbehandler vil foreta en
vurdering av din økonomi, slik at du også etter boligkjøpet sitter igjen med tilstrekkelige midler til
livsopphold.
Deretter kan du, eventuelt i samarbeid med saksbehandler i kommunen, finne fram til en egnet
bolig.
Vi anbefaler deg å ikke inngå noen bindende kontrakt om kjøp eller utbedring før kommunen har
godkjent boligen for tilskudd og/eller lån.
Boligtilskudd til etablering i egen bolig er strengt behovsprøvd i forhold til økonomisk situasjon. Bare
de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få boligtilskudd.
Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og muligheter for
andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte.
For å søke boligtilskudd til etablering bruker du søknadsskjema HB 8.S.1. Søknaden sendes til
kommunen. Kommunen kan også hjelpe deg med utfylling av søknaden.
Utbedring/tilpasning av bolig
Å utbedre en bolig innebærer å gi bygningen en høyere standard enn tidligere, for eksempel
etterisolering eller andre former for enøk-tiltak.
Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov, for eksempel
funksjonshemming.
Vi anbefaler at du kontakter kommunen eller Husbankens regionkontor for nærmere veiledning.
Refinansiering
Der som du på grunn av betalingsproblemer har vanskeligheter med å beholde boligen, kan
kommunen gi deg økonomisk veiledning. En løsning kan være å søke om startlån og/eller
boligtilskudd til refinansiering av boliggjeld og eventuelt annen gjeld. Dette er særlig aktuelt der
boligen er godt tilpasset et spesielt behov og hvor kommunen ut fra en helhetsvurdering mener at
den beste løsningen er at du/dere får fortsette å bo i boligen.
Det forutsettes at refinansieringen, eventuelt sammen med andre tiltak, bidrar til en varig løsning av
de økonomiske problemene i forhold til bolig.
Boligtilskudd til refinansiering er behovsprøvd i forhold til økonomisk situasjon. Bare de aller mest
vanskeligstilte kan regne med å få boligtilskudd.
For å søke boligtilskudd til refinansiering bruker du søknadsskjema HB 8.S.1. Søknaden sendes til
kommunen.
Faglig hjelp til planlegging av egen bolig
Dersom du har behov for spesialtilpasning av boligen din, for eksempel på grunn av
funksjonshemming hos deg eller annet husstandsmedlem, kan du søke Husbankens regionkontor om
tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt.
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Tilskudd til prosjektering kan dekke utgifter på inntil kr 12.000,-. Det kan også gis tilskudd til
utredning i forkant av prosjekteringen på inntil kr 12.000,-. I spesielle tilfeller kan det gis høyere
tilskudd.
For å søke prosjekteringshjelp brukes søknadsskjema HB 8.S.05. Søknaden sendes Husbanken.
Kontakt gjerne kommunen eller Husbankens regionkontor for nærmere veiledning.
Krav om tilbakebetaling
Bevilget boligtilskudd på over kr 40.000,- kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom boligen
disponeres i strid med forutsetningene som lå til grunn ved utbetaling av tilskuddet.

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

Tidligjakt på grågås 2009
Leka kommune har fått innvilget tidligjakt på grågås fra fylkesmannens miljøvernavdeling
etter de nye forskriftene for jakt og fangsttider fra 2007-2012.
y

Startdato for tidligjakt er i år satt til 27. juli. Ordinær jakt starter 10. august.

y

Tidligjakt skal kun foregå på dyrket mark fra kl 0400-1100

y

Det skal ikke foregå jakt på de etablerte friområdene.

y

Tidligjakt er knyttet til Valdet Leka og organiseres i de enkelte jaktfelt.

For jakt ta kontakt med:
Nr

Område navn Jaktfelt

Kontaktperson

Telefon

1

Husby

Husby-Høgbakkan

Odd Jarle Husby

74 39 96 05

2

Briktdalen

Vikamo-Briktdalen

Oddgeir Haug

74 39 97 86

3

Madsøya

Madsøya

Reidar M. Thorsen

74 39 96 19

4

Haug

Kvernvik-Haug

Bjørn Kr. Haug

74 39 91 56

5

Årdal

Haug-Lekamøya

Leif Rune Jensen

6

Solsem

Solsem

Inger Johanne Johansen

74 39 98 43

7a

Vågan

Vågan– Solsem

Kjell Engan

74 39 93 89

7b Stein

Kvaløya - Felles utm.
Engan/Vågan

Eva Klein Stene

74 39 9865

8

Kvaløya

Kvaløya

Inger Kvaløy

74 39 98 15

9

Leknes

Leknes – Skråen

Mari Anne Hoff

91 66 74 31

10

Botnet

Skei – Botnet - Husby

Åsmund Nilsen

74 39 98 68

97 06 39 42

---------------------------------------------------------------------------------------------Leka ungdomsråd (LUR)
Fredag 8. mai ble Leka ungdomsråd reetablert igjen. Ungdomsrådet vil fungere fram til
ordinært valg skal avholdes i september, i hht vedtektene.
Ungdomsrådet består av følgende medlemmer
Lotte Hamnes, leder
June Nordlund Hagen, fra elevrådet
Otto Husby Larsen, fra elevrådet
Julie Johansen
Ingeborg Martinsen Husby
Jon Martin Thorsen
Julie Mårvik Pettersen
---------Line Mårvik Pettersen, vara
Siri Thorvik, vara
Helen Mari Danielsen Johansen, vara
---------Sekretær for ungdomsrådet, Beathe Mårvik
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Husby Hyttegrend på Leka
Hyttetomter til salgs.
God utsikt over Lekafjorden.
Sentrumsnært og kort avstand
til ferjekai og småbåthavn.
Henvendelser til tlf nr: 743 99 682 eller
900 67 152
----------------------------------------------------------------------------------------------

Busstur
I år blir det blomstertur til Åbogen Gartneri.
Videre handling på Kolvereid om ønskelig. Middag på hotellet.
Mulig dato 8. eller 15. juni.
Interesserte bes si fra raskt til
Ragnhild, tlf 743 99 682

eller

Sonja, tlf 743 99 661

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

Steinhytta
Nå er steinhytta pusset opp innvendig –
og nå vil vi gjerne ha hjelp til å ordne opp utearealet.
Det skal settes opp gjerde – ruste opp
veien/inngangspartiet.
Kan du tenke deg å hjelpe til – meld fra til:
Molfrid
743 99 738 / 95 04 09 39 eller
Oddlaug
743 99 732
----------------------------------------------------------------------------------------------

Møt LHL Leka på stand tirsdag 26. mai på Coop Leka!
Vervepremier og konkurranse!
I anledning Hjerte- og lungesykes uke som LHL arrangerer over hele landet i dagene
25. – 31. mai, vil vi i LHL Leka bli å treffe i ”kaffekroken” på COOP LEKA
TIRSDAG 26. MAI fra kl. 15.30 og et par timer.
Vi gir informasjon om LHL`s likemannsarbeid, og gir nyttige kostholdstips.
Alle som besøker standen kan delta i en spørrekonkurranse, og vinne premier!
1. premien er ”Alle hjerters kokebok” til en verdi av ca. 350 kroner.
Vi vil selge pins, samt lodd i Hjertelotteriet.
Vi ønsker også å få flere medlemmer, og setter i gang en vervekampanje.
Det første nye medlemmet får den nye”Alle hjerters kokebok”.
De neste tre nye medlemmene får skrittellere.
Vel møtt til en trivelig prat!
Med vennlig hilsen
Styret i LHL Leka
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Rød regnkåpe

”Fare Lady 38” savner eier
Etterlatt i Skeisentret.
Eier kan kontakte Inge Nilsen.

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

Gammelt hus / småbruk / hytte ønskes kjøpt.
Gammel Lekaværing ønsker å kjøre hus på Leka, aller helst på strekningen Haug - Solsem.
Alt av interesse.
Ingun Haug - Tlf: 99 24 32 30
E-post: ingun.haug@online.no

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

Lekaferja
Ruteendringer Lekaferja mai/pinsen 2009
31. mai og 1. juni utføres søndagsrute.

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

Er det interesse for julemesse 2009?

Enda er det lenge til advent og jul, men vi vil allerede nå høre om det er noen som kan
tenke seg å delta på julemesse. Vi prøver å få til julemesse i Grendehuset Vonheim
lørdag 28. november 2009 fra kl. 1100 og utover ettermiddagen til ca kl. 1600.
Kanskje har du handarbeid, presangartikler, julebakst, lefser, gomme, røkelaks eller andre
ting som kan selges. Alt har interesse.
Påmelding til:

Randi Pettersen
tlf. 959 37 447 eller
Gunnhild E. Haug tlf. 958 09 100

Vi kommer tilbake i Lekaposten med mer informasjon senere.
Styret for Grendehuset Vonheim.

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

Treningsdress

Det er fortsatt mulig å bestille Leka-dressen til klubbrabatt.
Priser:
innedress
kr. 200 barn / kr. 350 voksen
Utedress/mikrofiber kr. 300 barn / kr. 550 voksen
Priser inkludert logo og initialer.
Men dette må da bestilles via Aina Hege Haug – mobil 915 73 553

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

Fotballkamp
Torsdag 4. juni har Nærøy J14 – med 5 Lekajenter på laget – hjemmekamp på
Leka stadion. Se etter oppslag om tidspunkt.
Møt opp og støtt jentelaget – kiosksalg.
---------------------------------------------------------------------------------------------Gutvik Gnikk og Gnu (GGG) Time etter avtale på følgende numre:
Massasje: tlf. 74399990 - mobil: 93257578
Hudpleie: tlf. 74399620 - mobil: 96843183
----------------------------------------------------------------------------------------------

Leka steinsenter
har åpent hver lørdag fra kl. 12.00-14.00 i mai, juni og august.
I juli er steinsenteret åpent tirsdag, torsdag og lørdag fra kl. 1200-14-00.
---------------------------------------------------------------------------------------------6

GUDSTJENESTER
Neste gudstjeneste på gudstjenesteplanen er
Søndag 2. august kl. 1100 i Leka kirke

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

Timeplan 2T Leka IL sommer 2009
25. mai til 15. august

Kl

Mandag

Torsdag

18:30

Spinn 45
Reidun/Willy

19:00
19:30
20:00

Bodypump
Marianne/Siv
Step-styrke
Annette

21:00
Romaskin og Tredemølle står på et eget rom og er klare for å tas i bruk.
Kan benyttes i åpningstiden.
Åpningstider:
Mandag: kl. 20.00 – 21.30
Torsdag: kl. 18.30 – 21.30

Sommerkampanje på priser
Enkelttime
1. mnd

kr. 50,kr. 100,-

Velkommen til alle sammen, også dere som er på sommerbesøk!

2T Leka IL
----------------------------------------------------------------------------------------------

Rådyr i Skeisnesset

Når dere kjører til Skeisnesset, vennligst kjør rolig, se opp for rådyr og
vis hensyn! Rådyrene blir skremt og kan lett sette seg fast i gjerdet.
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Lørdag 23. mai
Hver onsdag
Fredag 12. juni

åpen pub fra kl. 2100
åpen pub fra kl. 2100
musikk og dans med Arve og Arne Leif

Foreløpig program for Skei Dagan (11. – 15. juli 2009)
fredag 10 . juli
lørdag 11 juli

Mandag 13.juli
Tirsdag 14. juli
onsdag 15. juli

MC - Treff Vottvika
Sjø tur til Hortavær (muligheter for Rib. båt eller cabincruiser )
- i samarbeid med Namdalscruise, Vikna
kveld; Årets første Hagefest på Vertshuset .
Musikk og dans; Hilde Fjørtoft (duo) & Ramp fra Namsos
program ikke bestemt..
Rekeaften på puben...
Bygda dag på Museumet..
Hagefest på Vertshuset ... Musikk og dans; v. Vømmølgutan...
(nb. Vømmølgutan har nettopp gitt ut ny cd.. muligheter for å kjøpe
den her på puben snart )..

Kom og Opplev Skei og Leka om sommern...
Mvh. Vertshuset Herlaug
Vidar / Bente & Bjørn Harald..

---------------------------------------------------------------------------------------------Til politikerne i Leka kommune
Vi ungdommer på Leka har fått med oss at trafikk- og mopedopplæringen i skolen vil gå ut fra
høsten av på grunn av at rammetimetallet ikke gir rom for å tilby trafikk- og mopedopplæring
2009/2010. Vi synes at det å få trafikk- og mopedopplæring i skolen er veldig bra, det gir blant
annet ungdommene en riktig holdning til hvordan man skal forholde seg i trafikken. Samtlige av oss
synes det ville være trist om dette ikke skulle kunne la seg gjennomføre i kommende år også. Dette
med tanke på at vi i 2008 fikk en helt ny scooter og tillegg har 4 andre velfungerende mopeder og
lærer med kompetanse og myndighet til å gjennomføre den nødvendige opplæringen.
Hvis elever ikke får mulighet til å ta den nødvendige opplæringen ”hjemme” på Leka, vil det resultere
i at færre kommer til å ta de MANGE turene til Namsos, noe som gir en kostnad på ca 10 000 kr
samt et stort fravær i en avgangsklasse.
Vi viser til ”Lekakonferansene” i 2006/2008:
Hovedstrategier
Leka kommunestyre har utpekt 5 hovedsatsningsområder disse er:
Havbruk / marin sektor
Kultur og naturbasert reiseliv
Kvinnearbeidsplasser
Landbruk
Ungdomssatsing
Som et apropos kan vi nevne at Nordland fylke nettopp har gitt en lærer ved Bindalseidet skole en
pris for det arbeidet han har utført når det gjelder trafikkopplæring og holdningsskapende arbeid
blant ungdommene ved skolen.
Vi oppfordrer til at det blir funnet rom i budsjettet, og fattet et vedtak som sier at dette faget
fortsetter til års, og kommende skoleår. Altså et vedtak som gjelder for alle skoleklassene i framtida.
Vi har hatt underskriftskampanje, som viser stor oppsutning. Vi håper med denne aksjoen at
politikerne tar denne saken opp til ny behandling, med positivt resultat.
Mvh. 10. klasse/elevrådet ved Leka barne- og ungdomsskole

---------------------------------------------------------------------------------------------8

17. MAI QUIZ 09
Blandet: (14 poeng)

1. Ibsens ripsbusker osv… JA, du kan stave DETTE uten bokstaven B
2. Ole Brum bor i Hundremeterskogen
3. Norges største motorvei heter Drammensveien
4. Det er mye snakk om svineinfluensaen.
5. Norges største dramatiserer var Henrik Ibsen
6. Hovedstaden på Jamaica er Kingston
7. Ludvig 14 ble kalt ”Solkongen”
8. 7. klassen fikk 28,66 poeng i ”Vis med avis”
9. Det er fem konfirmanter på Leka i år.
10. Adrian Thorsen, Julie Johansen, Maylinn Juliussen, Anette Skråen og Erik Holmen Ekrem

Sport: (10 poeng)

1. Norge endte på 11 plass i ishockey-VM i 2009
2. Bernt Hulsker er toppscorer i Tippeligaen
3. Leka smågutte vant 5-3 over Namsskogan i første seriekamp
4. Steffen Iversen har spilt for fire proffklubber
5. Fernando Torres scoret målet for Spania mot Tyskland i EM finalen 2008.
6. Roar Strand har nylig spilt 600 kamper.
7. Egil ”Drillo” Olsen er trener for FK Zebra.
8. White Hart Lane er hjemmebanene til Tottenham
9. Rosenborg Ballkubb ble stiftet 1917
10. Leka Idrettslag ble stiftet 1920 (fotballgruppa ble stiftet i 1921)

IQ-tester: (5 poeng)

1.
2.
3.
4.
5.

JA, England har 17. mai.
NEI, en mann i Finland kan ikke gifte seg med sin enkes søster (han ville jo være død)
Du har 560 epler og 5 personer tar hver halvtime 10 epler hver, etter 5 timer har du 60 epler igjen
Alle måneder har 28 dager
23. januar 2003 var en torsdag.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Donald Trump
Petter Solberg
Oprah Winfrey
Paradis Hotel
Trokoloren
Miley Cyrus
Kari Traa

Bilde-quiz: (7 poeng)

Resultatet (av mulige 36 poeng):
32,0 poeng Team Bente, Trude, Anne Britt, Else Marita + noen
30,0 poeng Simon, Julie, Birgitte, Amalie, Are, Jonas
30,0 poeng Kristian, Ida, Bjørg, Arne, Irene, Willy
28,5 poeng Svein Tore, Trond, Dagfinn, Terje, Jorunn, Magnhild, Unni, Randi
28,0 poeng Bjørg, Olaf, Per Helge, Tone, Vigdis, Nina
28,0 poeng Holand, Floa, Jensen
28,0 poeng Borgan’s
28,0 poeng Bjørn Sigurd, Elisabeth, Gerhard, Tove, Vivian, Bjørn
27,5 poeng Bassrekka
26,5 poeng Roger, Palmer, Jorunn, Anne, Inge, Mathilde, Molfrid, Harald
26,0 poeng Kitty, Olaf, Ragnhild, Jostein, Rigmor D
26,0 poeng Kvaløya
23,5 poeng Carina, Tove, Aina, Jan Arild
23,0 poeng Audhild, Kjell, Anders, Andreas
23,0 poeng Aune og Reppen
21,0 poeng Tale og Rune
21,0 poeng Randi, Alfred, Jostein, Solveig, Håvard, Laila
21,0 poeng Hilde, Aud, Linn, Linda
20,0 poeng NN (står ikke navn på besvarelsen)
13,0 poeng S.M.O.M.A
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Vi hilser og gratulerer...
Hipp hurra for pappa Jan Erling
som har bursdag 25. mai
Bursdagsklem fra Line og Julie
Jan Erling Pettersen –
Gratulerer hjerteligst med
dagen den 25.mai!
Hilsen mor og far.
Hurra for Matea som fyller 3 år 24. mai.
Vi kommer snart på besøk med pakke
Kos fra Lina og Laurits
Bursdagshilsen til Matea
som bor på Levanger og blir 3 år 24. mai.
Vi kommer snart og besøker deg.
Kjempeglad i deg. Bursdagsklem
fra farmor og farfar på Leka
Farmor
Gratulerer så mye med 70-årsdagen 24. mai.
Håper du får en en kjempefin dag.
Masse hilsen og klem fra Mina
Beate og Åsmund gratulerer også.
Joakim Andre
Hipp hurra for fotballgutten vår
som ble 13 år den 16. mai.
Stor klem fra Silje Marita,
Viktoria, mamma og pappa

Til Line
Gratulerer masse med overstått 16-årsdag
Klem fra reservemor (Elisabeth)
Til kule Gudfar Jan Erling
Gratulerer med dagen den 25.mai.
Fra Thomas
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Når vi endelig fikk samlet oss ved PC-en er opptil flere av denne vårmånedens
begivenheter allerede passert. I følge almanakken gjenstår bare et par dager som en
skal være oppmerksom på. 22. mai er det Bjørevok: Da skulle fra gammelt alle bjørner
være ute av hiet. Samme dato feires Corpus Christi med opptog i mange katolske land. Både 1.
og 17. er feiret på behørig måte over det ganske fedreland. Været var gunstig både nord og sør i
landet. Det som var forskjellig med nasjonaldagen dette året må tilskrives Melodi Gran Prix med
norsk seier, noe som satte både Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson fullstendig i
skyggen. Vi har bivånet Akerflause og en rekke landsmøter, samt LO-kongress, hvor de politiske
partier lover gull og grønne skoger om de får muligheten til å styre og stelle i neste
fireårsperiode.
Kvintessensen fra disse evenementer, det som almuen sitter igjen med, er hvor mye som kan
dekkes bak et etter hvert velkjent fikenblad.
Revidert nasjonalbudsjett er kommet på bordet. Det lukter valgår lange veier. Vi har notert oss at
Trøndelag skal få 707 millioner kroner til å overta og vedlikeholde veiene med. Vi anmoder
dessangående landalmuen på vår barndoms øy å være våkne. Nå er tiden inne for å meddele
de brave politikere at asfalt rundt hele øya må komme på plass i denne sammenhengen, ellers
vil stemmegivningen ved høstens valg gå i helt andre retninger enn til dagens personer i
posisjon.
Politikere i alle valører har det til felles at så snart de er valgt blir de helst vanskelig å snakke
med. Løfter gitt i forkant av valget havner ikke sjelden i tåkeheimen. Før valget derimot er de
både lydhøre og låner øre til alle og enhver. Da er hver potensiell stemme verdifull, selv om den
måtte komme fra både baksider og andre avkroker og øyrbeinhull i vårt langstrakte land.
Vår gode kilde for mangt et råd til landalmuen, forlengst henfarne Lorents Didrik Klüver, er også
denne gang gitt forlenget permisjon.

Svaret på forrige spaltes regnestykke: De fleste har vel funnet ut at svaret er 2.
(Madammen var på vei fra Drammen)
Denne gangen har spaltens lesere mulighet til å finne ut om de er smartere enn en
femteklassing ved å løse følgende regnestykke:
Det var syv jenter i en buss. Hver av jentene hadde en ryggsekk med syv store katter.
Hver stor katt hadde med seg syv kattunger. Hvor mange bein var det i bussen?
Ord vi husker fra fjerne år:

Ord
Mækkergauk – enkeltbekkasin, mømaur – maur, bauhoin’ – sjøsneglehus, liten konkylie,
jal’ (tjukk l) – vilje, vèljal’ - velvilje

Uttrykk
”Dein legna kji på svin dein som legna på sijn” - en slags personlig anerkjennelse. Når en
av den oppvoksende slekt både av utseende og adferd lignet på slekta, da gjerne folk med godt
omdømme.
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-

2300
1330
1800
1800
1900
2100
2200

åpen solstudio - Lidia
åpent bibliotek
åpen frisørsalong - Ludmila
småbarntrim Herlaughallen
fotballtrening miniputt (3-5 kl)
step 2T
fotballtrening

TIR

MAN

1100
1130
1100
1700
1800
2000
2000

ONS

1100 - 2300 åpen solstudio - Lidia
1100 - 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1830 - 1930 åpent bibliotek
1900 - 2030 miniatyrskyting – kjeller Lekatun
2000- 2200 Linedance Lille Herlaughallen
2000 ------- volleyball Herlaughallen

TOR

FRE

1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmia

LØR
SØN

MAI
Lørdag

23

Tirsdag

26

JUNI
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Tirsdag
JULI
Lørdag
Fred-søn
Lørdag
Tirsdag
Onsdag
Uke 29

1100
1130
1100
1500
1800
1830
1930
1930
2000
1100
1100
1830
1930
2000
1930
2100

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1330 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
- 1900 fotball smågutt/pike
-------- spinn 45 2T
-------- bodypump 2T
- 2100 fotballtrening (6-9 kl)
– 2230 korøvelse - Leka Blandakor
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
-------- spinn 45 2T
-------- bodypump 2T
-------- bingo
- 2100 fotballtrening (6-9 kl)
- 2200 badminton

1100
1100
1800
1100
2000
2100

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

Konfirmasjon Leka kirke kl. 1100
Vertshuset Herlaug – åpen pub fra kl. 2100
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
LHL stand på Coop Leka fra kl. 1530

03
04
12
13
23

Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Nærøy J14 – med 5 Leka-jenter spiller kamp mot Overhalla på Leka stadion
Vertshuset Herlaug; dans på Tausloftet, Arne Leif og Arve spiller
Knøtte-turnering på Leka
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030

04
10-12
11

Fest på Skei UL Lekamøy, musikk Donky Punch – aldersgrense: konfirmert
MC treff i Vottvika
Sjøtur til Hortavær – Rib.båt elelr cabincruiser
Vertshuset Herlaug, hagefest Ramp spiller
Vertshuset Herlaug - rekeaften
Vertshuset Herlaug; hagefest oppvarming Hellesøe– hovedband Vømmøgutan
Sommerbutikken – UL Lekamøy kl. 1200-1700
Herlaugsdagene 2009
Sommerbutikken – UL Lekamøy kl. 1200-1700

14
15
17-19
13-19
20-22

Uke 30
Uke 31
AUGUST
Torsdag
13
SEPTEMBER
Fre-søn
11-13
OKTOBER
Lørdag
03

MOT kurs/informasjon for foreldre/trenere
Hildreseminar i Herlaughallen, arr Leka Blandakor
Markering av Leka Blandakors 90-årsjubileum

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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