Utgiver: Leka kommune

Dato: 06/03 - 2009

Nr: 05/09

Søndag 8. mars
blir det barnekarneval i UL Lekamøy på Skei.
Det begynner kl.15.00 og varer til ca kl.17.00
Inngang:
Med kostyme gratis!
Uten kostyme kr. 20,Det blir mange morsomme leker, sambarytmer, kaffe og matservering!!!
Møt opp både store og små – kle dere ut og ha det artig!
Arr. komiteen

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 13. mars
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 20. mars
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: 20. mars, 03. april, 24. april, 8. mai, 22. mai
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___________________________________________________________________

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000
Høring:
Det er mottatt til uttalelse søknad om nyoppdrettslokalitet:
Steinsflesa 65o8.070`N

11o30.939`E

Euref89/WGS84

Søker er Marin Harvest Norway as 959352887. Det søkes om en lokalitetsbiomasse på 3
120 tonn.
Søknaden legges ut til offentlig ettersyn ved resepsjonen på Lekatun, Leka.
Eventuelle merknader sendes skriftlig til Leka kommune, utviklingsavdelingen, 7994 Leka
innen 4. april.

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

rørosmuseet

bygningsvernsenteret
____________________________________________________________________________
Kurs i Tørrmuring, Steingarder, Leka i Nord-Trøndelag
Vi prøver å få til kurs i tørrmuring, steingarder med mer. Det er plass til bare 10 deltakere, så først til
mølla. Vi håper på at vi skal kunne tilby kurset gratis.
Påmelding til Annette T. Pettersen pr tlf: 74387017 evnt sms 90 75 79 56
Fristen er fredag 27. mars!

Kursprogram (forslag):
Lørdag 18. April 2009
08.00-11.30 Introduksjon (teoretisk gjennomgang inne)
11.30-12.00 Lunsj
12.00-16.00 Gjennomgang av skader og skadeårsaker. Nedplukking av mur.
17.00-20.00 Praktisk muring
Søndag 19. April 2009
08.00-11.30 Praktisk muring
11.30-12.00 Lunsj
12.00-16.00 Praktisk muring
17.00-20.00 Praktisk muring
Mandag 20. April 2009
08.00-11.30 Praktisk muring
11.30-12.00 Lunsj
12.00-16:00 Praktisk muring, oppsummering og avslutning.

Kursleder: Christer Börjesson
Deltagerne stiller med eget verktøy.
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Tilskudd til kjøp av melkekvote i Leka
I hht. Kommunestyrets vedtak i sak 14/05 gis støtte til kjøp av melkekvoter i Leka.

STATLIG OMSETNING
Leka kommune vil, etter søknad, innvilge et tilskudd på inntil kr. 0,50 pr. liter ved
kjøp av statlig melkekvote.
Tilsagnet gis med følgende vilkår: Dersom søkeren selger melkekvoten innen 3-tre-år
etter at tilskuddet er gitt, så skal tilskuddet tilbakebetales.
For å få utbetalt tilskudd kreves følgende:
1. Søknad med følgende innhold:
- antall liter som ble kjøpt og innbetalt kronebeløp
- kontonummer som dere ønsker at tilskuddet skal innbetales på.
2. Dokumentasjon på at beløpet er betalt skal foreligge før et evt. beløp blir utbetalt.
3. Samtykke av vilkåret.
Søknaden sendes Leka kommune v/landbrukskontoret.
Søknadsfrist: 1. april 2009

PRIVAT OMSETNING
Leka kommune kan ved privat kjøp av melkekvote innvilge følgende:
tilskudd: kr. 2 pr. liter begrenset oppad til kr. 20.000
rentefritt lån: kr. 1 pr. liter begrenset oppad til kr. 10.000

Vilkår ved støtte til privat kjøp
y
y
y

Lånet forfaller til betaling etter 3 år.
Tilskuddet kreves tilbakebetalt i sin helhet dersom melkeproduksjonen opphører før det
er gått 10 år. Tilskottet følger bruket ved en eiendomsoverdragelse.
Utbetaling skjer etter framvising av godkjent kjøpekontrakt og kvittering på betalt beløp,
(vedlegges søknad).

Søknad sendes Leka kommune v/Landbrukskontoret
Søknadsfrist: 1. april 2009

________________________________________________________________________
Søknadene for 2008/2009 gis en samlet behandling. Søknadsfrist 1. april 2009.

________________________________________________________________________________
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SMIL- midler 2009
Fylkesmannens landbruksavdeling i Nord-Trøndelag har fordelt fylkeskvoten på de økonomiske
virkemidlene innenfor SMIL og nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Det betyr at hver kommune
har en ramme. I Ytre Namdal er fordelingen som følger:
Leka
Nærøy
Vikna

450.000,525.000,55.000,-

Søknadsfrist: 1. mai 2009
Det er viktig at dere begynner å planlegge i god tid. Ta gjerne kontakt. Søknaden behandles av
kommunen v/landbrukskontoret. Kommunen kan veilede ved utfylling av søknad.
Det kan gies tilskudd til:
• Planlegging – og tilretteleggingsprosjekter, som områdetiltak og planlegging av fellestiltak.
• Tilskudd til kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak. Dette er innenfor temaene:
o Tiltak for å fremme biologisk mangfold og holde gammel kulturmark i hevd.
o Tiltak for å bevare kulturminner og kulturmiljøer.
o Tiltak for å fremme tilgjengelighet og opplevelseskvalitet.
o Freda og verneverdig bygninger.
o Utarbeidelse av fangdammer (økologiske rensetiltak) og leplantinger.
o Utbedre hydroteknisk anlegg.
o Omlegging til ekstensiv grasproduksjon på erosjonsutsatte arealer.
o Investeringsstøtte til beitefelt.
o Særskilte bygningsmessige miljøtiltak.
Praktisering av ordningen skjer etter SMIL forskriften, samt tiltaksstrategi og retningslinjer
vedtatt av hver kommune .
Søknadsskjema fåes hos kommunen eller på hjemmesiden til SLF: http://www.slf.dep.no
Vedlegg som må følges med er;

•
•
•
•
•
•

Kart
Bilder
Beskrivelse av prosjektet / Miljøplan trinn 2
Kostnadsoverslag
Evt. tegninger
Evt. jordleieavtaler

Hjelp til mer omfattende planlegging?
For utarbeiding av skjøtselsplaner for verdifulle kulturlandskap og restaureringsplaner for
verneverdige bygninger kan vi videreformidle kontakt med aktuelle aktører.

Fylkesmannen har åpnet opp for tildeling av tilleggsmidler til de kommunene som har stor
aktivitet/ søknadsmengde. Det kan derfor bli mulighet for en ny søknadsrunde til høsten.
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DEN NORSKE KIRKE
Leka sokn
7994 Leka

KIRKEVALGET
2009
Ønsker du å være med å støtte din lokale kirke? Nå har du muligheten til å være med å påvirke
hvem som skal få lov å sitte i det nye menighetsrådet/kirkelig fellesrådet i Leka sokn. Leka
kommune er en ettsoknskommune og menighetsrådet og kirkelig fellesråd har derfor
fellesfunksjon. Det nye menighetsrådet skal tre i funksjon 1. november 2009 og Kirkelig fellesråd
den 1.desember 2009. Det velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Valgperioden er 2 år.
Valget vil foregå samtidig med stortingsvalget den 14. september og planlegges i nærhet av
kommunens valglokaler. Det blir samtidig gjennomført direktevalg av leke medlemmer til
bispedømmeråd/ Kirkemøtet. Det blir mulig å forhåndsstemme fra 10. august.
Stemmerett ved valget har hvert medlem av Den norske kirke som bor i soknet og som senest i det
år det stemmes vil ha fylt 15 år (religiøs myndighetsalder) og ikke er fradømt stemmerett i
offentlige anliggender, jf. Kirkeloven § 4 første ledd. Valgbarhetsalder er fortsatt det året man
fyller 18 år.
Leka menighetsråd har i møte den 11.12.08 oppnevnt følgende til valgteam for kirkevalget
2009:
Leder for valgteamet Jarle Johansen - Leder for valgstyret (menighetsrådet) Bente A. Hiller Leder for nominasjonskomiteen (4 medlemmer) Ole Kr. Holand - Administrativt støttepersonell
Arve Antonsen.
Menighetsrådets hovedoppgaver:
Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære
det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med
det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød
avhjulpet.
Kirkelig fellesrådets hovedoppgaver:
Ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknet, utarbeide mål og planer for
den kirkelige virksomhet i kommunen og ivareta soknets interesser i forhold til kommunen.
De som blir valgt vil bl.a. få være med å utarbeide og videreføre planer for
oppussing/istandsetting av Leka kirke, rydding og oppordning av Leka kirkegård og Gutvik
gravplass. Vi ønsker medlemmer med ulik fagkunnskap/erfaring som vil engasjere seg i arbeide
for felles beste for de som bor på Leka og i Gutvik.
Nærmere orientering om valget vil bli gitt etter hvert som valget nærmer seg.
Daglig leder Arve Antonsen
Telefon: 74 38 70 31 – 99 58 88 69
arve.antonsen@leka.kommune.no
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UNGDOMSKLUBBEN
søker snedig hylle/reol!
Har du en stående å ”støve ned”?
Ring klubben, kontaktperson Lotte Audne Hamnes, mob: 971 60 035
----------------------------------------------------------------------------------------------

SNEKKERLAG LEDIG FOR OPPDRAG!

Jon Inge Hanssen
918 88 256
Leif Harald Pettersen
976 77 079
----------------------------------------------------------------------------------------------

BASAR GUTVIK

Søndag 08. mars kl. 1600 holder vi basar i Gutvik bedehus.
Det blir lodd- og åresalg
Gevinster mottas med takk
Servering av kaffe og kaker

Alle er hjertelig velkommen
Styret
----------------------------------------------------------------------------------------------

BESØKSTJENESTE

Planlegger å starte besøkstjeneste på Leka.
Vil gjerne vite om det er noen eldre som er mye alene, og som kunne ønske seg et
slikt tilbud. Er du interessert?
For mer informasjon, ring
Klara Schineller 745 16 657
926 52 733
----------------------------------------------------------------------------------------------

BRUKT SNØFRESER TIL SALGS

Canadiana 1031W.
Bakgrunnen for salget er at Leka minnefonds styre har vedtatt å kjøpe inn ny
snøfreser til Leka kirkegård.
Snøfreseren ble innkjøpt i desember 1999 og er brukt på kirkegården. Den har
noen tekniske mangler. Innkjøpspris i 1999 var kr. 19.600,-. Opplysninger om
snøfreseren kan fås ved henvendelse til kirketjener Kjetil Auståker som også tar
imot bud. Minstepris kr. 5.000,-.
Leka minnefond v/leder Kjetil Auståker
Tlf. 74399840 - 91355470
----------------------------------------------------------------------------------------------

HMS-KURS

Leka Bondelag/ Ytre Namdal bedriftshelsetjeneste skal starte nytt HMS kurs i
slutten av mars.
Kurset koster kr 1500. For medlemmer i Bedriftshelsetjenesten kr. 1000.
De som enda ikke har meldt seg på, kan gjøre dette snarest til udertegnede.
Jan Leo Fjeldstad
leder Leka Bondelag
97673478 lfjell@online.no
6

Skirenn i Brikdalen Leka den 21.02.09
Deltagere uten tid:
Thomas Holmen Ekrem
Line Sørli Hansen
Hanna Leknes
Elise Leknes
Sigrid Leknes
Terje Teodor Pettersen
Jo Erik Pettersen
Isak Strand
Noah Strand
Aleksander Sønnesyn
Sigve Thorvik

2,5 km 13 år:
1.Thomas Westgård
2.Morten Strand
3.Asle Johansen

11.15
13.29
13.57

2,5 km 15 år:
1. Simon Andreas Thorvik

15.22

5 km 17 år:
1. Ove Andreas Westgård
2. Simen Fjeldstad

23.01
29.14

Trim 2,5 km:
Line Holmen Ekrem
Trim 5 km:
Jan Leo Fjeldstad

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

Lokalt Svømmestevne torsdag 2. april!

Torsdag 2. april har vi svømmestevne på skolen for de som har vært på svømmetrening.
Vi inviterer dere alle til å komme og heie på våre håpefulle.
Vi åpner dørene kl 1700 og stevnet starter ca kl 1730.

Kaffesalg!

Velkommen Allidrettsgruppa
----------------------------------------------------------------------------------------------

Allaktivitetsdag og utdeling av trimkrus
Lørdag 14. mars kl 1300-1500
blir det aktiviteter i Herlaugshallen, eventuelt ute.
Utdeling av trimkrus for 2008.

Trekning av en overraskelse på kortene til dere som har vært flink og tatt mange poster

Kaffesalg!

Velkommen Allidrettsgruppa
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Nedenforstående sto på trykk i "Namdalen Socialdemokrat", 1923 (årgang 5) - forløper for
"Namdal Arbeiderblad" senere "Namdalsavisa".

Slik var det den gang…
Eks-sultanens Haremsdamer.
De er nu udbudt til salgs.
Da den tyrkiske sultanen rømte fra Konstantinopel
efterlot han sig som bekjent sine 150 haremsdamer.
Den nye tyrkiske kalif intereserede sig ikke for forgjengerens
harem, saa nu må haremsdamerne se sig om efter et andet
harem eller søke at bli gifte. Den nye tyrkiske regjeringen har bekjentgjort, at sultanens
150 hustruer er ledige, hvilket egentlig betyr at de er til salgs.
I Tyrkiet er nemlig en voksen kvinne en eiendom man skaffer sig på samme maate som
man kjøper en hest eller automobil.
Da ekssultanens harem ikke nettopp skal bestaa av skjønheter, kan det være vanskelig at
finde nogen liebhaber til dem, og regjeringen har derfor maattet avertere, at om en mand
tar en av dem til hustru faar han fra regjeringen en sum penger som medgift. Forhaabentlig
vil det hjelpe på avsetningen. Ekssultanenes haremsdamer har nemlig dovnet sig i flere aar
uten at tenke på nogen verdens ting, og derfor ute av stand til at gjøre noget for sit
utkomme.

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

Lik lønn nå
8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Dagen ble første gang markert som en nasjonal
kvinnedag i New York i 1908. Den gang kjempet kvinnene for stemmerett.
8. mars har siden blitt feiret over hele i verden i hundre år!
I 2009 roper vi blant annet "Staten har råd - likelønnspott nå", "Vi skal ha ei lønn å leve av",
"6-timersdag nå" og "Nei til tvungen deltid".
Likelønn er fortsatt et nødvendig krav for å oppnå reell likestilling i dagens Norge.
Likelønn betyr lik lønn for arbeid av lik verdi. I offentlig sektor tjener kvinner 87 øre for hver krone
en mann tjener, i privat sektor er det 85 øre.
Mye av denne forskjellen skyldes at en stor andel kvinner arbeider ufrivillig deltid.
Kvinner arbeider ofte i omsorgssektoren og i offentlig sektor, hvor lønnsnivået er lavt og bruken
av deltid utbredt. Deltid skal ikke være en kabal av små brøker som aldri går opp eller en kamp
for å få den samlede månedslønna til å strekke til. Kvinner skal ha rett til heltid og rett til en
lønn å leve av.
Fagforbundet mener at et virkemiddel for å avskaffe ufrivillig deltid er å innføre 6-timers dag med
full lønnskompensasjon. Vi mener 6-timers normalarbeidsdag også kan ha positiv påvirkning
på sykefravær og uføretrygding i yrker med stor belastning.
6-timersdag kan også være en måte å fordele arbeid på i en tid med økende arbeidsledighet.
Gjennom å prioritere egne lavtlønns- og likelønnstillegg i tariffoppgjørene over tid, har
Fagforbundet klart å heve lønna for mange kvinner. Vi har fått en sakte utvikling mot likelønn.
Den viktigste forklaringen til at lønnsgapet fortsatt eksisterer er at det fortsatt finnes typiske
kvinne- og mannsdominerte yrker. Kvinnedominerte yrker er fortsatt lavstatus- og lavlønnsyrker.
Ingen likestilling uten likelønn!

Leka
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MARKERING AV COOP UKA 2009
I COOP LEKA UKE 11 (9/3--14/3)
Coop er den eneste forbrukereide dagligvarevirksomheten i Norge. Medlemskapet, som er åpent
for alle, gir mulighet for innflytelse på virksomheten og sikrer at en som medlem får sin andel
avoverskuddet som skapes.
Hvor mye hvert enkelt medlem får(kjøpeutbytte) avhenger av hvor mye en handler for gjennom
året og beregnes ut fra en prosentsats som det enkelte Samvirkelag fastsetter.
De første Samvirkelagene ble etablert på midten av 1800 tallet. I 2008 har vi 140 Samvirkelag
som eier og driver mer enn 1200 butikker.
Vår egenart synliggjøres ved at det er over 1.1 millioner forbrukere i Norge som eier oss og som
får sin del av overskuddet og medlemsfordelene. Siden 1997 har Coop utbetalt 5 milliarder kroner
i kjøpeutbytte og medlemsrabatter til sine medlemmer.

Coop Leka markerer Coop Uka med masse gode tilbud, smaksprøver og
diverse andre tiltak. Følg med annonsering i butikk.

VELKOMMEN TIL EN TRIVELIG HANDEL!
MVH.
COOP LEKA.
----------------------------------------------------------------------------------------------

GUDSTJENESTER
22.03

kl. 1100 Høymesse Leka kirke v/ Sokneprest Faustmann
Nattverd. Ofring til menighetens arbeid

09.04

kl. 1600 Nattverdsgudstjeneste Leka Sykestue – Skjærtorsdag

12.04

kl. 1100 Høytidsgudstjeneste Leka kirke v/ Sokneprest Faustmann
Nattverd. Ofring til menighetsarbeid. Kirkekaffe.

03.05

kl. 1100 Gudstjeneste Leka kirke kl. 1100 v/ Sokneprest Faustmann
Ofring til menighetens arbeid.

17.05

kl. 1100 Festgudstjeneste Leka kirke v/ Sokneprest Faustmann
Barnegospel deltar

Torsdag

21.05

kl. 1930 Kristi himmelfartsdag – samtalegudstjeneste v/ konfirmantene
Nattverd. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe.

Lørdag

23.05

kl. 1100 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Sokneprest Faustmann
Ofring til konfirmantarbeid

01.06

kl. 1100 Høytidsgudstjeneste Leka kirke v/ Sokneprest Faustmann
Nattverd. Ofring til menighetsarbeid. Kirkekaffe
----------------------------------------------------------------------------------------------

Vi prøver med volleyball onsdager kl. 2000 i Herlaughallen.
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Når denne ubestridt uunnværlige og velfungerende tidende har funnet veien til
postkassene på sagaøya, samtidig som det er postlagt til trofaste abonnenter og
lagt på nett, er mars allerede en uke gammel. Forrige måned forsynte oss med
all den snøen vi ønsket, og litt til. Vi har derfor, som mange sambygdinger og
anna godtfolk, latt oss forlede til å søke litt lenger sør i verden. For å si det rett ut:
Vi befinner oss på Tenerife. Mens landsens folk på ”øen” knapt har kommet inn fra
fjøset, sitter vi henslengt i en fluktstol ute ved strandkanten og inntar vår morrakaffe
med blikket glidende utover et blått Atlanterhav. Det er selvsagt for tidlig på dag til å
smake til kaffen med noe ”irish” – det får vente til sola har dalt en god del.
Vi har ikke truffet så mange her som snakker vår barndoms dialekt – de turistreisende fra
den kanten av landet har vi hørt gjerne vagler seg oppover fjellsidene i et folketett sted på
en annen øy på disse kanter.
Finanskrise og hijabdiskusjoner, samt andre små og store politiske spørsmål lar vi seile sin
egen sjø sammen med andre problemer av både nasjonal og lokal karakter mens vi er her.
Vi innbiller oss at vi har snappet opp så mye spansk at vi med dette, ispedd litt svensk, skal
klare oss uten å ta andre former for språk i bruk i vårt samkvem med den stedegne
befolkning – en ikke ubetydelig utfordring for oss som har glemt mer enn vi husker. Vi
vandrer turer under palmene eller langs sjøkanten på dagtid. Om kvelden sitter vi ute på
den åpne terrassen, godt innpakket i pledd eller ulltepper, og ser at stjernene tennes langt
der oppe og månen legger gullstripe over det mørke havet sørvestover.
Kort og godt: Vi har det ikke vondt og hilser nordover til denne spaltes lesere. Ved neste
utgivelse er vi hjemme i kongeriket igjen, klar for nye både ut- og innspill.
Vår hjemmelsmann, til like med alle andre som gir råd og vink til landallmuen, den aldri
sviktende Lorents Didrik Klüver, har også henvisninger for mars måned:

Den 12te Dag i denne Maaned kaldes Gregorius (etter han som lagde dagens kalender),
hvilket anmærkes, fordi Dag og Nat da sædvanligen regnes at være like lange. Det
egentlige Jevndøgn indfalder den 21de i denne Maaned.
Den 22de: Paaskedag kan aldrig indtræffe før i Maaneden, end paa denne Dato, da
Paaske altid skal være Søndagen efter den første Fuldmaane, som indfalder efter
Foraarsjevndøgn, som er den 21de Marts.
Ord
Ausyna – ansiktet (av ”åsynet”), fleisen (tjukk l) – det samme som foran, snavla –
munntøyet (” Hold snavla på deg!”), kjeftause – oppkjeftig damemenneske, kjeftauri’ –
manlig utgave av samme art som foran.
Uttrykk
”Ro over kjølstripa” (tjukk l) – i gammel tid trodde fiskere at det å få rodd over kjølstripa
etter seg kunne bety både dårlig fiske, for ikke å si ulykke. I slike tilfelle ville mange ro til
lands igjen for å starte på nytt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vi hilser og gratulerer...
Hjertelig takk for pengegavene
som vi fikk ved
Per Hagens begravelse.
Hilsen oss på Leka Sykestue
Tove Kvaløy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tjelden e observert –
og snart kjæm gåsbuin (storspoven)

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

GUTVIK GNIKK OG GNU (GGG) Time etter avtale på følgende numre:
Massasje: tlf. 74399990 - mobil: 93257578
Hudpleie: tlf. 74399620 - mobil: 96843183
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MANDAG
1100-2300
1130-1330
1100-1800
1700-1800
1800-1900
1800-2000
2000-2100
2000-2200

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

ONSDAG
1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1830-1930 åpent bibliotek
1800-1900 åpen svømmehall småbarn
1900-2000 åpen svømmehall – alle
1900-2030 miniatyrskyting – kjeller Lekatun
2000-2100 åpen svømmehall – kun voksne
2000-2200 Linedance Lille Herlaughallen
2000Volleyball Herlaughallen
FREDAG
1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmia
kino 1-2 gang pr mnd, se etter
oppslag

TIRSDAG
1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1130-1330 åpent bibliotek
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1500–1700
1800-1900
1830
1930

åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
fotball smågutt/pike
spinn 45 2T
bodypump 2T

1930-2100 fotballtrening (6-9 kl)

2000- 2230 korøvelse - Leka Blandakor

TORSDAG
1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1830
spinn 45 2T
1930
bodypump 2 T
1700-1800 svømmetrening 1-3 klasse
1800-1900 svømmetrening 4-10 klasse
2000
bingo
1930-2100 fotballtrening (6-9 kl)
2100-2200 badminton
2100
spinn 30 2T- nybegynner
LØRDAG
1100-2100 åpen solstudio - Lidia
1100-1600 åpen frisørsalong – Ludmila
1800fotballtrening - ungdom
SØNDAG
1100-2100 åpen solstudio - Lidia
2000
bingo
2100-2200 badminton

MARS
Søndag

08

Lørdag
Søndag

14
22

Basar Gutvik bedehus kl. 1600
Karneval på Skei kl. 1500-1700
Utdeling av trimkrus og allaktivitet i Herlaughallen kl. 1300-1500
Høymesse i Leka kirke kl. 1100

APRIL
Torsdag
Søndag
Torsdag
Søndag
MAI

02
05
09
12

Lokalt svømmestevne kl. 1700
Palmesøndag: Kor-basar Herlaughallen
Nattverdsgudstjeneste Leka sykestue kl. 1600
Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 1100

13-19

Herlaugsdagene 2009

11-13

Hildreseminar i Herlaughallen, arr Leka Blandakor

03

Markering av Leka Blandakors 90-årsjubileum

JUNI
JULI
Uke 29
AUGUST
SEPTEMBER
Fre-søn
OKTOBER
Lørdag

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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