Utgiver: Leka kommune

Dato: 11.06.10

Nr: 11/10

For åttende år på rad inviterer Leka IL Fotballgruppa til Knøtt-turnering
for 5-8-åringer.
Kampene starter kl.12.00 og turneringa er ferdig ca.kl.16.30 - medaljer til alle!
Det blir salg av kaffe, brus, pølser med brød/mos, toast, vafler og frukt.
Så til alle foreldre, besteforeldre, øvrig slekt, naboer og venner - kort og godt DU:

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ,
DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN!

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER

FREDAG 18.06.10
FREDAG 25.06.10

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 09.07 – 30.07 – 20.08 – 03.09 – 17.09 – 01.10 – 15.10 – 29.10 – 12.11 – 26.11
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___________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00
Sommerjobb

Leka kommune søker etter to ungdommer – fra 9.klasse og oppover - til maling av Leka
skole i sommer, oppstart ca uke 27.
Søknad sendes Leka kommune, 7994 LEKA - merket sommerjobb.
--------------------------------------------------------------------------

LEDIGE STILLINGER I LEKA KOMMUNE
Leka kommune er en trivelig kystkommune i Nord-Trøndelag med administrasjonssenter på øya Leka
og rundt 600 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

PEDAGOGISK LEDER 40 % ST OG FØRSKOLELÆRER 40 % ST.
Med forbehold om politisk godkjenning har Leka kommune har ledig stilling som pedagogisk
leder i 40 % stilling og førskolelærer i 40 % stilling i Leka barnehage, med tiltredelse
1.8.2010.
Leka barnehage har tilbud for barn i alderen 1 til 6 år.
Pedagogisk leder må ha utdanning som førskolelærer eller annen treårig pedagogisk
utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Styreransvar kan
påregnes ved dennes fravær. Politiattest framvises ved tiltredelse. Kommunen kan gi
dispensasjon fra utdanningskravet hvis det ikke foreligger søkere som fyller kravene til
utdanning.
Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.
Spørsmål kan rettes til styrer Linda Hansen, tlf. 74 39 97 40.
Søknadsfrist 18.6.2010.
Søknad sendes
Personalkonsulent, Leka kommune, 7994 Leka
eller kirsti.hoff@leka.kommune.no
--------------------------------------------------------------------------

VIKTIG INFORMASJON FRA LEGEKONTORET

Kontortid mellom kl 0800 – 1530 fra mandag til torsdag. Fredag er kontoret stengt.
Telefontid fra mandag til torsdag mellom kl 1100 – 1200.
Fornying av resepter, timebestilling, rekvisisjoner, kontakt med lege vedr. prøvesvar etc. MÅ skje
i telefontiden fra mandag til torsdag mellom kl 1100 -1200.
Kontoret er stengt i telefontiden, det er kun telefoniske henvendelser.
Alle blodprøver skal tas mellom kl 0815 – 1030 fra mandag til torsdag.
I forbindelse med innføring avelektronisk frikort, er det nå legekontoret som bestiller drosje til
kjørkontoret når pasienter skal til sykehus og lege. Dette må skje senest kl 1300 siste
hverdag før avreise.
Det er derfor viktig at denne bestillingen skjer i telefontiden mellom kl 1100 – 1200 mandag til
torsdag. Eks. reiser som skal skje på mandag må bestilles torsdag uken før.
Med vennlig hilsen
Aina, Bjørg og Torill
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Landskapsfotografier
Har du noen gamle bilder av kulturlandskap, arbeid og folkeliv i Skei og
Skeisnesset?
Vi får besøk av en anerkjent landskapsfotograf som skal ta bilder for å vise endringer
i landskapet og landskapsbildet. Landskapsfotografen Oscar Pushmann vil være her i
to dager den 28.-29. juni 2010.
Bildekåseri
På kvelden den 29. vil Oscar Pushmann holde kåseri og vise gamle og nye bilder fra
Leka og Skei/Skeisnesset. (Nærmere annonsering om tid og sted kommer)
Utgangspunktet for fotograferingen er for å dokumentere endringene i
Skei/Skeisnesset som nasjonalt utvalgt kulturlandskap. I denne forbindelse er det
ønskelig å ha et utvalg av gamle bilder for å gjøre ei re-fotografering fra samme
plassering.
Dersom vi får samlet inn et utvalg av bilder kan disse også nyttes til å lage ei
utstilling.
Arnfinn og Per Otto tar i mot bilder for scanning.
Hilsen
Styre for ”Skei vel”

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

SMIL-midler 2010
Det er fortsatt mye midler igjen i SMIL-potten for 2010.
Det er derfor fortsatt mulig å søke midler til gjennomføring av tiltak.
Søknader vil bli behandlet fortløpende.
--------------------------------------------------------------------------

Skei og Skeisnesset Utvalgte kulturlandskap Investeringsmidler
Alle grunneiere i området som har tegnet grunnavtale kan søke på midler til å
gjennomføre tiltak i kulturlandskapet (F.eks tilrettelegging for opplevelse, rydding og
restaurering av gamle beiter, restaurering av verneverdige bygninger etc.)
Det er utarbeidet egne retningslinjer og søknadsskjema for ordningen.
Ved tilsagn om midler gis det normalt en frist på 3 år til gjennomføring.
Miljøplan trinn 2: En del av grunneierne på Skei får utarbeidet miljøplan 2 for
bruket.
Landbrukskontoret ber om melding fra de grunneiere (primært landbrukseiendom)
som ønsker miljøplan 2 for sitt bruk.
Hilsen landbrukskontoret
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SLUMMEN UNGDOMSKLUBB
Holder hus på loftet UL Lekamøy
Her pusser vi opp lokalene for egen maskin.
Dette er et rusfritt tilbud for ungdom fra 7.klasse og oppover.
Ei helg høsten 2009 møttes ungdomskubbstyrer fra Trøndelag på Leka, helt fra Stjørdalen i sør til
Namsos i nord.
Dette arrangementet ble kalt Camp Leka og i spissen av arr. Sto Gunnar Krabseth fra Nærøy.
Dugnadsånda resulterte i at vi fikk en pangstart på oppussinga av klubben.
Vi takker kommunen som bidro med kapitalstøtte til denne helga.
Helga var fylt av aktiviteter som resulterte i nye venner og kontakter. Vi introduserte gjestene for
øya vår og var ute på tur i fjæra og samla rak som ble forvandlet til kunst og instrumenter.
På slutten av helga åpnet vi for kunstutstilling og konsert.
Per Otto ga oss disposisjon til uteareal utenfor UL Lekamøy, der laget vi bla bålplass med levegg.
Takk Poff, der har vi mang en gang kost oss med brente marsmellows.
I ønske om å forvandle Discorommet til Cinema når vi skal arr filmkvleder, har vi åpnet en konto
til innsamling av penger.
Pengene skal gå til innkjøp av utstyr som projektor, PC, filmlerret, flyttbare tripptrapp kinostoler
og høyttalere.
Doner gjerne litt penger og mye penger Alle monner drar.
Husk å merk gaven med ditt fornavn og etternavn , den kan overføres via nettbank eller på
Hysbybutikken Joker i Postbanken.
Slummen Ungdomsklubb kontonummer 0539.72.81010
Hilsen Slummen v/ styret 2009/2010
Ingeborg Husby, leder
Maylinn Juliussen
Julie Mårvik Pettersen
Helen-Mari Danielsen Johansen
Amalie Hansen Sønnesyn
Julie Johansen, sekretær
Lotte Audne Hamnes, voksenleder
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi nærmer oss nå høysesongen for bestilling av frikort fra skoleungdom som skal ut i jobb.
Det blir da spesielt viktig å markedsføre SMS-tjenesten – som tross alt er den enkleste og mest
effektive bestillingsmåten! Her trengs ingen PIN-koder og oppskriften er som følger:
Frikort: Skriv FRIKORT<mellomrom>fødselsnummer(11 siffer) og send til 02111
Kopi av skattekort: Skriv KOPI<mellomrom>fødselsnummer(11 siffer) og send til 02111
PIN-koder: Skriv PINKODER<mellomrom>fødselsnummer(11 siffer) og send til 02111
De som har to arbeidsgivere kan dele frikortbeløpet på to frikort på skatteetaten.no/frikort
Her trenger en heller ikke PIN-koder!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hei igjen til Leka`s melkeprodusenter og andre landbruksinteresserte!
TINE rådgivning`s helse,- og produksjonsstatistikk for fjoråret, Faglig rapport KU 2009 kom i april.
Du finner den i sin helhet på TINE`s sider på nett. Jeg har som sist plukket ut noen data, fjorårstallene for
Leka (for 2008) står i parentes. TINE Midt-Norge (TMN) omfatter Orkladal, Romsdal, Nordmøre, Fosen,
Gauldal, Stjørdal m/Trondheimsområdet, Namdal og Innherred. Namdal/Innherred består av 22 distrikt.
I fjor så vi at kalvedødeligheten var eksepsjonelt lav i Leka, samt at melkekvaliteten var svært god.
På minussida lå fruktbarheten: FS-tallet for 2008 var svakest i hele Namdal/Innherred. Ok, statistikk må
vi ta med en klype salt; og særlig i et lite distrikt som Leka kan forandringene komme selv om bare noen
få greier store forbedringer. Endringer kan også skyldes værforhold/grasavling, tilfeldigheter eller
unøyaktig rapportering, og ikke minst: mange av tallforskjellene er små! Statistikken forteller mer når vi
følger den over flere år. Så jeg var nysgjerrig på statistikken for 2009 sammenlignet med fjoråret.
Skjer det noe? Joda!
Tine-MN
MELKEKVALITET
- Protein % i meierileveranse……………………………………3,34
Leka ligger høyt i år også, i fjor på topp i Namdal/Innherred.

Leka
3,38 (3,40)

Vikna
3,36

Nærøy
3,36

- Celletall i melk, geometrisk middel……………………………123
101 (102 )
130
128
Celletallet er et mål på jurhelsa. Lekaprodusentene har med avstand lavest celletall i Namdal/Innherred,
nest lavest i Tine MN! Vi kan også lese at jurinfeksjonsnivået i Leka er nest lavest i Tine MN, vi ligger
rett etter Leksvik. God jurhelse! Nok en gang særlig lavt celletall, som det har vært i mange år. Dette er
årvåkenhet i fjøset, gratulerer! Ser vi enda Garstad-effekten? Jeg husker hans engasjement, har det blitt til
en god kultur?
- Andel 2. og 3. klasser sporer ……………………………… 2,72
0,00 (2,08)
- Andel 2. og 3. klasser bakterier…(hygiene)………………… 0,38
0,00 (0,27)
Det er moro, vi får håpe det holder! Særlig sporer kan være en utfordring å bli kvitt.

6,03
1,46

4,50
0,51

Men en ting vi bør holde litt fokus på er frie fettsyrer i melka:
- Andel 2. og 3. klasser frie fettsyrer………………………
1,23
1,10 (0,54) 0,97
1,91
Per Furre hadde ordet ”piningsmelk”i sitt vokabular… Den viktigste grunnen til frie fettsyrer og
smaksfeil på melk sies i meierihåndboka å være underforing: ( kyr i dårlig hold og cystekyr), dessuten
mangel på bla.a vit E, for brå nedtrapping av kraftfor, siningsmelk, unormal melk. Lyspunkt: å løse
problemet vil øke kyrnes fruktbarhet! Flere lyspunkter:
- Elitemelk, % av volum……………………………………… 92,45
95,32 (94,62) 85,39
89,11
Her har Leka en lang, god tradisjon. På topp i Namdal/Innherred sammen med Levanger, Overhalla og
Namdalseid. Det er en liten bedring i hele Namdal/Innherred, og Vikna har greid nesten 4% siste år.
- Tillegg minus trekk, øre pr. l melk…………………………
Netto kvalitetstillegg. Godt, som før!

37,4

41,4 ( 41,2)

36,6

35,9

- Mastittkostnad, estimert, øre pr l…………………………… 12,6
10,3 ( 13 )
15
13,6
Her ser vi hvordan det lave celletallet på Leka betaler seg: Produksjonstap pga høgt celletall er bare 504,
mens f.eks i Vikna 1968. Da hjelper det Vikna-bøndene lite at vi har 1186 i produksjonstap pga mastitt
mot deres 782. Tapet tilsammen blir nemlig 1690 i Leka, mot 2750 i Vikna. Her gjøres åpenbart mer
effektive grep.

5

PRODUKSJON:

Tine-MN

Leka

Vikna

Nærøy

- Avdrått, kg EKM pr. årsku………………………………… 7253
7511 (7045) 7443
7005
Avansert fra 5. sist til 5. plass i Namdal/Innherred! I fjor slått av Vikna. Jeg spår at dere ikke kommer til å
stoppe der… blant annet fordi det har sammenheng med arbeidet en del har gjort for å bedre fruktbarheten på
fjøset: Både god ytelse og god fruktbarhet krever som kjent god foring, jobber man for det ene, følger det
andre med. Fokus på foring av kvigene vil gi bedre 1.kalvskyr. Det kan bety mye der andelen 1.-kalvere er
høy. (Vi har i eget fjøs 50% 1.kalvskyr i år) Å få til lav ytelse for å ha mange dyr og samtidig god
fruktbarhet krever spesielle tiltak hvis det ikke skal bli dyrt å få kalv i kyrne!. Flere lyspunkter i
statistikken? Ja!
-Tilvekst slaktevekt gram/dag ung okse……………………
Det her er så flott, er det foringsrådgivningen som slår inn?

506

524 (506)

-Mista kalver i % av fødte kalver……………………………… 3,8
2 ( 0,7)
.Den ekstremt lave kalvedødeligheten fra i fjor var kanskje en tilfeldig variasjon.

481

488

2,8

3,9

Vi er på 2007-nivå igjen med 2%: Lekas gårdbrukere taper likevel færre kalver enn noe annet distrikt i
Namdal/Innherred, nr 3 i heleTine MN.. Dette er et trekk ved husdyrholdet her å være bekjent av. Når det er
sagt: Kalvedødeligheten blir jo aldri lav nok! ( Ellers ser vi en gledelig forbedring i Vikna fra fjorårets 5% til
2,8 i 2009)
FRUKTBARHET:
-FS-tallet, fruktbarhetsmålet, som var så dårlig i fjor………… 59
59 (43)
55
50
I fjor på jumboplass i Namdal/Innherred, i år best i Ytre Namdal og på snittet Tine-MN! Litt av en
forbedring! Og ekstra moro fordi svake FS-tall har vært et mangeårig problem her på Leka. Det vil jo svinge
en del, så det blir spennende å se om dette holder videre. Men det er ingen grunn til å gi seg med dette. Det
er veldig store forskjeller mellom gårdene her. Noen brukere har fått til FS-tall på over 100, som nok bidrar
til det gode gjennomsnittet. Disse klager ikke over at det har vært spesielt vanskelig å få det til, så jeg
oppfordrer til å ha fokus på fruktbarheten videre! Den er jo beviselig god hos den norske kua hvis hun får
sjansen!
Det er stadig lange kalvingsintervall blant Leka-kyrne, dessverre. Ellers virker det som kvigene har hatt
lettere for å ta kalv siste år, og jeg har sett at enkelte har fått bedre insemineringsresultat ved ikke å la
kvigene bli for gamle og… feite. De har passet på at de vokser godt nok til å være knapt 170 cm (ca 400kg)
ved inseminering ved 15 mndrs. alder. Følger man med at kviga deretter vokser 160 kg til kalving (uten å bli
feit), burde det gi ei robust 1.kalvsku som ikke har så mye igjen å vokse at det går ut over fruktbarheten og
ytelsen. Ellers er jeg er imponert over hvor godt mange klarer å fange opp brunstene til kviger i binge!
Fler lyspunkter? Jada!
-Alder ved første kalving i mndr………………………………25,7
25,2 (26,3)
Mer enn en måned forbedring av et gammelt problem, til under fylkessnittet!

25,5

25,7

Dette har vært hyggelig - og tankevekkende lesning. Disse resultatene vitner om mange oppegående
husdyrbrukere i Leka. Melkeproduksjon er en allsidig jobb, arbeidsmessig og faglig krevende. Og
mulighetene for forbedringer av produksjonen er forbausende store, det er kanskje her mye av moroa
ligger..? Miljøet her er lite; og vi har ingen landbruksskole i nabolaget å trekke faglige veksler på, for
eksempel. Støtteapparatet rundt Lekabonden er stort sett ellers som i nabokommunene: de samme
helsetjenestetilbudene, rådgiverne og veterinærene. Men det er ingen tvil om at en del av produsentene her
får mer ut av disse tilbudene enn man gjør mange andre steder! Vi faste veterinærene er enige om at det er
lett å etablere en bra dialog med dere gårdbrukere, dere framstår som åpne og interesserte. Er denne
”mentaliteten” hos brukerne på Leka en del av forklaringa på resultatene? Og et intimt miljø med god
kontakt og utveksling av erfaringer mellom brukerne?
Det har i alle fall vært moro å se på denne statistikken, og jeg er spent på fortsettelsen!
God helg!

En honnør til dere fra dyrlegen, Tone Rennemo
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TIL SALGS / ØNSKES KJØPT/TIL LEIE/GIS BORT:
VED
Tørr ved selges, 30 og 40 cm, andre lengder på bestilling.
Pris kr 700 per 1000 liter (euro palle), 100 kr mer for bjørk.
Pris er inklusive utkjøring og MVA. Jacob Sandvik, tlf 93099681.
-------------------------------------------------------------------------JORD / MELKEKVOTE
Jord og eller melkekvote ønskes kjøpt eller leid, alt av intresse.
Jacob Sandvik, tlf 93099681.
-------------------------------------------------------------------------Eggsalg Høgbakken
I sommer vil det bli ombygging av hønsehus, så eggsalget opphører i uke 25. Eggsalget vil
være i gang igjen i november. Om ønskelig kan dere bestille egg før siste levering.
Rita Iren og Jan Erling
97670394- 9343873
-------------------------------------------------------------------------Ønskes kjøpt traktor, rundballepresse, pakker, tresker, plog Kverneland, hjullaster også mini.
Defekt ustyr også av interesse.
Tlf:99880727
-------------------------------------------------------------------------KANINBUR
Nettingbur til kanin, hund mm til ”gi-bort-pris”
Telefon 957 56 275
--------------------------------------------------------------------------

Sommer Åpningstider 2010
Mandag:0900-1530
Onsdag:0900-1530
Fredag:0900-1530
Det blir lørdags åpent i sommer,
Fra 18/06-2010 - 31/08-2010
Lørdag:1100-1500
NTE Expert Leka
Tlf:74399700
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GUDSTJENESTER
Tirsdag 20. Juli

Friluftsgudstjeneste Steinhytta kl. 1800 v/ vikarprest
Dåp

Søndag 15. August

Friluftsgudstjeneste i Gutvik kl. 1500 v/ Donata Faustmann

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

Fra mandag 14.juni og ut juli måned vil Vertshuset vil ha åpent
alle dager - matservering fra kl. 1300-2100.
Program:
Fredag

11.06 Sommerfest Vertshuset Herlaug, musikk Trio Way

Lørdag

10.07 Årets første hagefest - Slank Bakfra spiller, inngang kr. 250,aldersgrense 18 år
12.07 ”Fotvandring på Herlaugs sti”
13.07 ”Bjørn Bergs Rekeaften”
14.07 ettermiddag i gårdshage Vertshuset; ”Skei Jam”(muligheter for andre
interesserte til å underholde) …ta kontakt med Vertshuset…
Maria & Marte band spiller ca en time i gårdshagen og spiller på Tausloftet på
kvelden
16.07 Leka MC, arrangerer det årlige Våttviktreffet…
Vertshuset kveld: ”Asiatisk Aften”
17.07 Stor hagefest med Terje Tysland band

Mandag
Tirsdag
Onsdag

Fredag
Lørdag

I tillegg vil det bli oppsatt turer med havraftebåter til Hortavær / Gjerdinga

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

Vi hilser og gratulerer...

Vershuset Herlaug

Tusen takk for all oppmerksomhet i anledning min konfirmasjon
Julie Mårvik Pettersen
Vi gratulerer Arne Wilhelm med 7-årsdagen tirsdag 15.juni.
Med klem fra Helene, mamma og pappa

8

Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Når dette umistelige organ er trygt i hus hos både fastboende og mer tilfeldige
besøkende på øya viser kalendere og almanakker at vi snart er midtveis i juni.
Om vel en uke snur sola og da begynner dagene langsomt å bli kortere igjen.
Så langt nordover i verden er det ved denne tid at sommeren egentlig begynner. Den kalde våren
har gjort at årsveksten er langt senere enn i et normalår, men vi får håpe på en sommer som i fjor
– da kan mangt og mye tas igjen.
Ute i verden har militærmakt fått grassere siden sist, både i Bangkok, for ikke å snakke om i
internasjonalt farvann utenfor Gazastripen nede i Middelhavet. Sistnevne hendelse fører til stor
skam og skjensel for maktutøverne, noe som ikke lett kan vaskes av i en håndvending.
Her hjemme har en viss europeisk sangkonkurranse hatt medias oppmerksomhet. Den norske
representanten, med 25 % lekablod i seg, var spådd store triumfer på forhånd, noe som
dessverre ikke lyktes etter forventningene. Men svenskene ble da grundig satt til veggs, allerede
før selve finalen, og vi kom da foran Storbritannia.
Det streikes friskt i landets kommuner, men virksomhetene er forhåpentlig i gang igjen når dette
leses. Slik går det når en lytter til løsmunnede politikere som ”forlovet” seg foran valget, og gjør
det umulig å løfte seg selv etter håret når de fleste andre har godtatt tingenes tilstand.
I nærmiljøet skjer det ikke så mye, men sangkoret har vært på Vega og laget vellyd sammen med
likesinnede.
Forhåpentlig gikk dette greit både til de syngende deltageres og den lyttende allmues tilfredshet.
Det er ikke valgår i år og politikerne mener vel at det ikke haster med å vise besluttsomhet. Tiden
går fort og velgerne kan få inntrykk av at de folkevalgte myndighetspersoner er i ferd med å gå ut
på dato. Det er kanskje slik vi vil ha det her, med en noe lavmælt kommunal lekegrind
sammenlignet med den stadige politiske turbulens som vi så alt for godt kjenner til fra andre og litt
sydligere egner av kongeriket.
For en tid siden antydet vi at kommunen antakelig ville være best tjent med å bytte seg til et nytt
fylke. Slik vi ser det kan øya vanskelig bli mer utkant enn tilfellet er i dag.
Nå er nok fylkespolitikere alltid seg selv nærmest, og absolutt nærmest i så måte er etter vår
mening de grumme damer og herrer som rår grunnen omtrent tvers over veien fra
Steinkjersannan, et sted hvor vi har bare hyggelige minner fra siden vi tjenestegjorde der som
ung sersjant for snart 60 år siden.
Tidenes landbruksveileder, Lorents Didrik Klüver, landallmuens venn og hjelper, har et par gode
tips for juni, hvorav vi hitsetter et par av dem. Om temperaturen er slik at de er aktuelle kan vi
vanskelig borge for en hel uke på forhånd:

I denne Tid komme Fluerne paa det værste, kog Nyserod, og Tobak sammen i Melk, med
lidet fiint Sukker over, sæt dette for dem i Vinduet, saa falde de i Svime, og kunne feies bort.
Du skal nu lade dit Muurerarbeide gaae for sig, og lad nu Skorstenerne og Bagerovne gjøres
ferdige, saa tørres det snart og bliver fast og varig mod Ild og Luft.
Ord
Bråsøå’ (bråttom – oprinnelig når gryta plutselig kokte over), høgøyråt (oppspilt, oftest sint),
ålmållå (tjukke l – er, den store masse, overskuddet eller den overveiende del), ålmåss’ (tjukk l,
stakkars)

Uttrykk
Hopp på jam’ fot (hopp uten tilløp)
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MAN

0900
1100
1130
1100
1700

– 1530 NTE Expert åpen
- 2300 åpen solstudio - Lidia
– 1400 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
- 1800 småbarntrim Herlaughallen

TIR

ONS

0900
1100
1100
1700
1830
1830
1900
2000
2000
0900
1100
1100
2000

– 1530 NTE Expert åpen
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1800 fotballtrening knøtt
– 2000 badminton
–1945 åpent bibliotek
- 2030 miniatyrskyting – kjeller Lekatun
– 2130 fotball voksen (f.o.m. ungd.skolen)
- 2130 Linedance Lille Herlaughallen
– 1530 NTE Expert åpen
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong – Ludmia
– 2200 ungdomstrening - uorganisert

TOR

FRE

LØR
SØN

1100
1200
1100
1500
1830
2000
2000
1100
1100
1130
1630
1830
2000
2000
2100

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1300 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
- 2000 fotball 5-7 kl
-------- korøvelse Lille Herlaughall
– 2130 fotball 8-10 kl
- 2300 åpen solstudio – Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1400 åpent bibliotek
– 1800 fotballtrening miniputt
– 2000 forballtrening 5-7 kl
-------- bingo
- 2130 fotballtrening 8-10 kl
- 2200 badminton

1100
1100
1800
1100
2000
1830

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

JUNI
Fredag
Lørdag
Tirsdag
Mandag
JULI
Søndag
Lørdag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Lørdag

11
12
15
28

Trio Way spiller på Vertshuset Herlaug
Knøtte-turnering Leka Stadion – arr fotballgruppa
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030

04
10
12
13
14
16
17

Sommerbasar kl. 1500 i UL Lekamøy, arr: Leka Sanitetsforening

Søndag
Mandag

18
19

Tirsdag
Onsdag
Fredag

20
21
23

Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag

24
25
26
27
28

Hagefest Vertshuset Herlaug – ”Slank Bakfra” spiller
Fotvandring Herlaugs Sti
Bjørn Jens rekeaften, Vertshuset Herlaug
Skei Jam, Vertshuset Herlaug, Maria & Marte spiller i gårdshagen og på Tausloftet kveld
Asiatisk Aften, Vertshuset Herlaug
Kapermarsj Gutvik, arr: Gutvik Grendalag
Hagefest Vertshuset Herlaug – Terje Tysland band spiller
Herlaugsmarsj, arr: Leka IL allaktivitetsgruppa
Fiskekonkurranse, arr: Leka Båtforening
Familiefest i Skeishavna, arr: Leka Blandakor
Friluftsgudstjeneste Steinhytta i Skeisnesset kl. 1800
Bygdedag Leka Bygdemuseum, arr: Leka Bygdemuseumslag
Herlaugsstevne, arr: Leka Skytterlag
Cabaret Solsem – Leka Teaterlag, arr: lag og foreninger
Cabaret Solsem – Leka Teaterlag, arr: lag og foreninger

AUGUST
SEPTEMBER

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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