Utgiver: Leka kommune

Dato: 07/11 - 2008

Nr: 21/08

Mandag 17. november er det skolefri!

Lekaposten gratulerer
alle fedre med farsdagen
søndag 9. november.
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 14. november
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 21. november
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: 05.12, 19.12
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_____________________________________________________________________

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000

Skolefri mandag 17. 11.
Alle elever får fri mandag 17. november 2008.
Kursdagen for lærere/assistenter den 28.11. må flyttes til mandag 17.11. på grunn av
tilgang til kursholder i planlagt emne. Dette medfører at det blir fritt for elevene denne
dagen i stedet for fredag 28. november som angitt i skoleruta.
For de som har lagt planer for fredag 28.11. allerede, vil det være mulig å søke seg fri fra
skolen.
Rektor
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrevelferd - krav om kompetansebevis
Det gjennomføres kurs i dyrevelferd i regi av BSF og Leka Produsentlag
(høst 08/ vinter 09).
Kompetanse i dyrevelferd er obligatorisk for alle som skal drive med husdyr, jfr nye
forskrifter for hold av storfe og småfe.
Kravet gjelder fra 01.01.2009.
De som gjennomfører kurset vil få kompetansebevis.
De fleste brukere i Leka er påmeldt på kurset, og det er etablert 5 studieringer.
Ledere av studieringer:
•
•
•
•
•

Bernt Erik Thorvik: (sau/storfe)
Kristin Hagen (storfe)
Jon Martin Thorsen (storfe)
Leif Rune Johansen (storfe)
Jens Karsten Kjærstad (storfe

De som ikke er påmeldt/ har fått med seg oppstart på kurset vil få en ny mulighet til å
delta på oppstartmøte på Leka 12. november kl 2000 på Lekatun.
Evt. på Terråk i månedsskiftet november/desember.
Påmelding skjer til Annette Th. Pettersen.
Tlf. 90 75 79 56
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STOPP henting av jernskrot STOPP!
I vår hadde kommunen et tilbud til befolkningen om å bli kvitt jernskrot. Man kunne levere
jernskrotet på bestemte plasser innen uke 23 og det ble deretter hentet av Containersevice
Ottersøy.
Det viser seg imidlertid at det forsettes med å dumpe både jernskrot og annet spesialavfall –
herav bl.a. hvitevarer, bil/ traktordekk, oljefat og lignende - på disse plassene. Dette fører til
store ulemper for grunneiere som har vært så greie og stille areal til disposisjon for dette
formålet samtidig som det vitner om liten respekt for både omgivelser og miljøet når man kvitter
seg med spesialavfall på denne måten.
Kommunen vil derfor UNDERSTREKE at all innsamling av jernskrot er stoppet og på det
sterkeste henstille til alle kommunens innbyggere om IKKE å dumpe skrot på disse plassene
eller andre ulovlige plasser. J.fr. Forurensningsloven § 28.
”Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke
skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Bestemmelsen i første punktum gjelder
også skipsvrak, flyvrak og andre liknende større gjenstander.
Første ledd er ikke til hinder for at avfall blir tatt hånd om på opplagsplass eller i
behandlingsanlegg med tillatelse etter §29 eller for at avfall blir levert dit.
Den som har overtrått forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydning”

Brenning av landbruksplast – ULOVLIG!!
Kommunen har fått flere henvendelser om brenning av landbruksplast. I følge
forurensningsloven er det ulovlig å brenne eller dumpe slikt avfall. Avfallet skal avhentes på
lovlig måte. Dersom problemet med brenning av landbruksplast ikke blir løst ser kommunen seg
nødt til å innføre kvitteringsordning ved levering av plast. Har man ikke kvittering på levering
vil det bli trekk i produksjonstillegget.
Leka kommune organiserer levering av landbruksplast to ganger i året. Det er gratis å levere til
denne ordningen.
Utviklingsavdelingen- miljø
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyrtårnaktivitet
Lørdag 15. november arrangerer vi fyrtårnaktivitet
i regi av Leka Idrettslag.
Herlaugshallen blir åpen fra kl 1400-1600 for ulike aktiviteter.
Svømmehallen er åpen fra 1400-1500 for gratis bading.
Kaffe og vaffelsalg med mer.
Kom å bli med på en fin aktivitetsstund.
Alle er velkommen
Arr. Leka Idrettslag
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Telefon 743 99 700
NTE setter pris på sine lojale lokale kunder, og kan med glede informere om at vi begynner en
prøveordning med lokal service på Leka. Primært vil denne gjelde hvitevarer.
Har du et hvitevareprodukt innen garanti eller reklamasjon kan du nå levere det inn på NTE
Expert Leka i ordinær åpningstid for å få dette reparert. Det er verd å merke seg at noen
produsenter fortsatt krever produktene sendt inn til sentralt serviceverksted. Kontakt oss gjerne
før du kommer med produktet ditt.
Det er meget viktig at kjøpskvittering medbringes slik at vi kan dokumentere kjøpsdato
ovenfor produsent.
På forespørsel kan vi også utføre service utenom garanti/reklamasjon.
Vi håper løsningen vil gi kortere servicetid for dere som kunder.
Dessverre ser vi oss nødt til å ta betalt for utkjøring og henting av varer. Priser for disse tjeneste
vil bli gjort tilgjengelig i butikken. NTE Expert Leka har også tilhenger for GRATIS UTLÅN
for hjemkjøring av varer som er kjøpt på butikken som et alternativ for utkjøring.
Åpningstider høsten 2008: Tirsdag – Fredag 09.30 – 16.30.
På grunn av ferieavvikling i ukene 46-48 (10. – 26. november) er butikken kun åpent tirsdag og
fredag 09.30 – 13.30.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Livets paradox

Et ord til opmuntring

Jeg aner tit med grimmigt grin

Hjertesorg er svær at bære.

at livet er to låste skrin,

Prise lykken bør tilvisse

Filosofisk gruk, 1941.

Huskevers.

men kun med randen af forstanden,

Mavekneb kan værre være.

som rummer nøglen til hinanden.

du som kun har een af disse.

Mennesket har mulighedMennesket har mulighed
for glæder uden tal.

Den ædleste af alle

er at kunne når man skal.
Piet Hein
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Info fra Vertshuset Herlaug:
Pga ombygging på Vertshuset vil det
kun bli åpent enkelte lørdager framover – se etter oppslag.
Julebord (julebufe) lørdag 13. desember – musikk og dans John Martin Hellesø m partner.
Pris kr. 500,-.
Påmeling innen 1. desember.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøte Leka bondelag
Hei! Leka bondelag holder årsmøte i Haug forsamlingshus tirsdag 11.11.08 kl 2000.
Årsmøtesaker og orientering om HMS.(Helse miljø og sikkerhet).
Jan Leo
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Endelig bi det storfæst på Skei
Det skjer 3 juledag fra kl 2100.
How 2 swing it med brødrene Taiwo og Kehinde fra Brønnøysund kommer.
No tar dokk med nabo og naboens nabo og kjæm på fæst!
Arr UL- Lekamøy
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nye åpningstider i frisørsalongen
Den blir åpen mandag- fredag fra kl 11 til kl 18.
Lørdag fra kl 11 til kl 16.
Lørdag og søndag er det åpent fra kl 11 til 21,og ikke fra kl 10.
Mvh
Lidia
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Julebord ”Vi over 60”
Leka Sanitetsforening inviterer ”Vi over 60” til årets tradisjonelle julebord.
Sted: Fjellvang 5. desember kl. 1800
Det blir servert julemiddag og kaffe. Salg av drikke, og i sanitetens ånd er det også loddsalg.
Arve og Arne Leif kommer og spiller for oss. Litt allsang blir det også.
Ferja går kl. 1710 fra Gutvik
Påmelding innen 25. november til

Kitty
Ragnhild

743 99 348
743 99 682

********
Symøte
Sanitetsforeninger: symøte på hyblene 24. november kl. 2000.
Solsem har serveringen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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I forbindelse med fagforbundsukene 46 og 47 vil
Fagforbundet Leka avholde medlemsmøte fredag 14. november kl. 2000 på restauranten i
UL Lekamøy.
NAV representert av Tone Ø. Johansen vil orientere oss om IA-avtalen (inkluderende
arbeidsliv).
Etterpå vil det bli servert asiatisk mat.
For å vite hvor mye mat vi trenger vil dere være nødt til å melde dere på innen tirsdag 11.
november.
Det vil bli en liten egenandel etter hvor mange som melder seg på. Drikke vil komme utenom.
Møt opp for å få en trivelig medlemskveld.
Påmelding

Torill 743 99 647
Anne 743 99 742

713 09 647
950 40 966

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

SKAL DU SKIFTE KOMFYR?
Jeg vil gjerne ta over din gamle komfyr dersom steikovnen fungerer!
Anna K. Jørgensen, tlf.743 99 655
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POTETER
Hvit og rød potet på lager.
Ragnhild og Jostein.
TLF.74399682
---------------------------------------------------------------------------------------------------

BLI MED I STUDIERING!
Vi setter i gang studiering i likemannsarbeid. Alle over 14 år kan delta.
Vi regner med å møtes 3 – 4 kvelder i 2008-2009. Planlegger temakveld på siste samling.
Vi vil også sette i gang en studiering i matglede.
For å kunne bestille materiell må vi ha en påmeldingsfrist: 20.november.
Påmelding til Bente Martinsen mobil 45637541/74399644 eller
Kirsten Pettersen mobil 91551623 (gjerne SMS).
Hilsen LHL Leka.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Basar
Basar Haug forsamlingshus søndag 9. november kl. 1530
Åresalg. Salg av dessert, kaker og kaffe
Alle hjertelig velkommen
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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NÅ ER JULEMESSA I GUTVIK
RETT RUNDT HJØRNET!
Sett av 22. November til en hyggestund I
Gutvik Grendahus.
Vi holder åpent mellom kl. 11 og 15.
Her finner du et mangfold av gaveideer på våre boder:
hjembakte julekaker, lefser, røket laks, antikviteter,
juledekorasjoner, nisser og nips og mye, mye mer.

Kjøp kaffe, kaker og rundstykker i restauranten
etter endt julehandel og slå av en prat med
bygdafolket.
HJERTELIG VELKOMMEN
HILSEN KOMITEEN!
---------------------------------------------------------------------------------------------------

LØRDAG 13.12.08 KLOKKEN 16,00.
I HERLAUG HALLEN PÅ LEKA SKOLE.
SALG AV KAFFE OG MAT.
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Bygdejulebord på Skei 2008
lørdag 29. november kl. 2000
VI KAN BY PÅ FØLGENDE:

zJuleribbe med tilbehør
zKaffe og dessert
zBar med alle rettigheter
zUnderholdning
zLevende musikk
zPris: kr. 300,- (betales ved inngangen)
Påmeldingsskjema vil bli lagt ut på butikkene, skolen, helsesenteret og
Lekatun, ellers er det mulig å ringe sentralbordet
og melde seg på – tlf 743 87 000

BINDENDE PÅMELDING INNEN FREDAG 21. NOVEMBER.
(Vi trenger minimum 50 påmeldte)

18- årsgrense
VI OPPFORDRER ALLE TIL Å PYNTE SEG SKIKKELIG
LET FRAM PERLER, HANSKER, BOA OG STRASS
FINDRESSEN, SLIPS/SLØYFE, TØRKLE OG HATT

Arrangementet baserer seg på dugnad – så vi er takknemlig for at dere
hjelper til med å bære ut etter middagen, setter over en kaffekjel etc.
Dersom mange nok hjelper til, kan alle kose seg og
ingen må jobbe hele kvelden/natten.
Et eventuelt overskudd går også denne gangen til et veldedig formål.
I fjor gikk overskuddet til stor oppvaskmaskin i Herlaughallen.
Forslag til et godt formål mottas med takk!
Hilsen Tone, Venke, Siv og Beathe
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GUDSTJENESTER
07.12

kl. 1400 Leka kirke, lysmesse v/ Sokneprest Faustmann
Konfirmantene deltar, kirkekaffe v/ konfirmantforeldre.
Ofring til konfirmantarbeidet.

24.12

kl. 1200 Familiegudstjeneste v/ Sokneprest Faustmann
Leka barnegospel deltar. Ofring til menighetens arbeid.

25.12

kl. 1100 Høytidsgudstjeneste v/ Sokneprest Faustmann
Nattverd. Ofring til sjømannsmisjonen.

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

øvelser høsten 2008
torsdag, 20.11.
torsdag, 27.11.
torsdag, 11.12.
torsdag, 18.12.
onsdag, 24.12.

kl 15.00 – 16.00
øvelse
kl 15.00 – 16.00
øvelse
kl 15.00 – 16.00
øvelse
kl 15.00 – 16.00
øvelse
kl 12.00
opptreden i familiegudstjenesten

Vi prøver ny tid og sted i høst. Vi møtes på biblioteket rett etter skolen er slutt. Unger som er i
barnehagen blir hentet av oss hvis foreldrene ønsker det. Øvelser varer til kl 16.
Velkommen til trivelige øvelser!
Hilsen fra Tale og Donata
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Skorpionen er født: 24.10-22.11
Den typiske SKORPION er lidenskapelig og undersøkende.
Skoropionen har et instinkt for andres muligheter og ressurser og vet hvordan de kan få
adgang til disse.
Utenpå er skorpionen rolig og avbalansert selv når det er sterk uro inni.
Skorpioner har en evne til å finne ut av ting, og gå rett til kjernen av problemet.
Skorpionen har ofte god menneskekunnskap, og må pga sin evne til å lese mennesker, noen
ganger trekke seg tilbake fra verden.
For Skorpioner er det livsnødvendig å kjempe, og oppleve en stadig kamp for tilværelsen gir
dem en følelse av å være i live.
De har evnen til å bryte noe helt ned, for så å bygge det helt opp igjen.
De kan selv skape konfliktsituasjoner for gjennom kampen å få fornyet energi.
Nøkkelord:
- Fryktløs, resolutt, temperamentsfull, god intuisjon, leder, motivator
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Det er rett og slett ikke til å tro:
Når vi river av bladet på kalenderen står det November.
Hvor er det blitt av denne høsten? Her nede i avkroken (i alle fall sett fra baksiden
og grusveien på vår barndoms øy) sier folk at det har vært en fin værhøst.
Det kan vi vel slutte oss til, selv om vi har vært på farten en del, møtt en og annen
regnbyge og hatt stormende motvind i ansiktet opp til flere ganger. Det er ikke bare
idyll å holde til på disse kanter heller. Her har vinteren en tendens til å komme uventet
på folk, så også dette året. Den ene dagen solskinn og 14 varmegrader, neste morra 5 cm nysnø og så
vidt under null. Dette fører selvsagt til alskens elendighet utendørs. Biler ligger i grøftene i hopetall.
Legevakten kvesser både kniver og annet høvelig redskap for å ta seg av alle brukne lårhalser og
overarmer som årvisst er resultatet av starten på nattefrost og nysnø. Slik burde det ikke være, mener
mange her omkring. Vinteren burde starte mer forsiktig, med bare et par snøfjon i luften like etter
middag, helst en fredag, for så å øke litt på utover kvelden og natta slik at folk kunne legge om til
vinterdekk på bilene og rote fram både refleksbrikker og pigger til å ha under skoene, alt sammen i fred
og fordragelighet. Helst skulle vinteren komme først på julaften, med stille snø dalende ned samtidig
som kirkeklokkene ringer høytiden inn.
Når kulde og glatte veier er utbrukt som samtaleemne vris konversasjonen over på andre aktualiteter.
Finanskrisen og alle slags rare krumspring fra både banker og sentrale myndigheter i den sammenheng
har vært populære samtaleemner de siste par ukene.
Kokelimonke på høyt plan har alltid vært en velkommen sak å bringe på bane når alle lokale saker var
helt utdebatterte.
Det er en heller stille tid på året dette. Handelsfolka biter litt negler og syns det er ille at kundene ikke
kommer. Det er sent høstsalg nede på kjøpesenteret, ”Elleville dager” en hel uke, med halverte priser,
uten at dette ser ut til å hjelpe så mye. Riktignok er det farsdag på kommende søndag, men for oss som
har levd en stund, faktisk en god stund, er heller ikke det så utfordrende. Ikke for det, det er vel plass i
skapet for et par slips, lommetørkler eller håndduker til som velmenende barnebarn har vært flinke til å
utstyre oss med de siste 25 år ved slike anledninger. Om ikke lenge vil vi oppleve de første
juleutstillingene hos overivrige forretningsfolk. Nede ved T-banen vil det dukke opp juletreselgere, som
tillike har med seg julenek og kanskje noen håpløse dekorasjoner til å henge på ytterdørene.
Lutefiskaftener og julebordsamlinger står for døra samtidig som dagene blir stadig kortere og
temperaturen synker under frysepunktet. Det var nå en skulle ha bevilget seg et par uker i Syden!
En vanlig måte til å gjøre lange kvelder kortere før radioens og TV-ens tid var å gjette gåter.
Svaret på gåten i siste nr. av bladet var garnnøstet.
En ny gåte kommer:
Det ramla og skramla i matmor si gamla, oppafor knea og neafor navlin’ (Tykke l-er !)
Så til det som denne spalten er opprettet for:
ORD
Bekkatrå’ (tråd som det var smurt bek på, brukt til å reparere sko, da med en grisebust i enden), truggji’
(bærereskap av tre, gjerne med tykt tau som bærestropper, oftest brukt av fiskere), skråill (tykk l beskjed – gi meg et skråill), ferhærd (umulig, besatt, ikke snakkendes til, ofte brukt om barn og
ungdom)
Uttrykk
”Tankan’ e tåillfri” (tykke l-er- du kan tenke og tro hva du vil, uten at noen kan bebreide deg for det)

10

Vi hilser og gratulerer...
Venke Strat Thorsen
I mårrå 08. november bli ho Venke 49 år.
DreamTeam gratulere masse!

Andreas
Så er det gått et år igjen og 11år du ble den 5. november
Gratulerer så mye med dagen du hadde onsdagen.
Den ska feires med pizza å brus i kveld.
Hilsen Berit & pappa

Hipp hurra for farmor Randi
som har bursdag 13. november.
Bursdagsklem fra Line og Julie
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mamma er best!
Jeg var ute og gikk med min 4 år gamle datter.
Hun plukket opp noe opp fra bakken og puttet det i munnen.
Jeg tok det fra henne og sa til henne at det fikk hun ikke lov til.
Hvorfor det, spurte hun.
Fordi den har ligget på bakken og du vet ikke hvor den har vært, den er skitten og kan være full
av bakterier.
Da ser hun opp på meg og sier full av beundring, mamma, hvordan vet du alt dette?
Jeg var nødt til å tenke raskt: alle mammaer vet sånt, det er endel av mammatesten.
Det er sånne ting vi må vite ellers blir vi ikke mammaer.
Vi gikk videre en stund og min datter var stille i 2 - 3 minutter før hun plutselig utbrøt;
Nå forstår jeg!!. Hvis man ikke klarer testen da blir man pappa!
Akkurat, svarte jeg leende!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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MANDAG
1000-2300 åpen solstudio - Lidia
1130-1330 åpent bibliotek
1000-1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1700-1800 småbarntrim Herlaughallen
1700-1900 „Nisse på ville veier“ - øvelse
1800-2000 åpen svømmehall - alle
2000
step Herlaughallen
ONSDAG
1000-2300 åpen solstudio - Lidia
1000-1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1830-1930 åpent bibliotek
1800-1900 åpen svømmehall -under skolealder
1900-2000 åpen svømmehall – alle
2000-2100 åpen svømmehall – kun voksne
2000 Linedance i hallen
FREDAG
1000-2300 åpen solstudio - Lidia
1000-1800 åpen frisørsalong - Ludmila
2000-2200 kino 1-2 gang pr mnd, se etter
oppslag

TIRSDAG
1000-2300 åpen solstudio - Lidia
1130-1330 åpent bibliotek
1000-1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1500–1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
1700-1800 svømmetrening 1. – 3. klasse
2000korøvelse - Leka Blandakor

TORSDAG
1000-2300 åpen solstudio - Lidia
1000-1800 åpen frisørsalong - Ludmila
2000
bingo

LØRDAG
1100-2100 åpen solstudio - Lidia
1100-1600 åpen frisørsalong - Ludmila
SØNDAG
1100-2100 åpen solstudio - Lidia
2000
bingo

NOVEMBER
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Lørdag

09
11
12
14
15
18
19
21
22

Lørdag
DESEMBER
Fredag
Søndag
Lørdag

29
05
07
13

Søndag

14

Onsdag
Torsdag
Lørdag

24
25
27

Søndag

28

Basar på Haug kl. 1530
Årsmøte Leka bondelag Haug forsamlingshus kl. 2000
Oppstartsmøte kurs dyrevelferd, Lekatun kl. 2000
Medlemsmøte Fagforbundet Skei kl. 2000
Fyrtårnaktivitet – herlaughallen kl. 1400-1600
”Jul i Skomakergata”, teateroppsetning i Nærøy kulturhus kl. 1800
Årsmøte Gutvik skytterlag kl. 1930
”Lassie n the Lads” konsert Nærøy kulturhus kl. 1930
7. klasse arrangerer lørdagskafè med basar og brukthandel på skolen.
Julemesse i Gurvik kl. 1100-1500
Bygdejulebord på Skei
Julebord ”Vi over 60” – Leka Sanitetetsforening
Lysmesse i Leka kirke kl. 1400
Nisse på ville veier – teaterforestilling kl. 1600
Julebufe – musikk og dans Vertshuset Herlaug
Julekonsert i Leka kirke kl. 1900, Leka blandakor med gjester
Familiegudstjeneste Leka kirke kl. 1200
Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 1100
Fest 3 juledag på Skei kl 2100, musikk brødrene Taiwo og Kehinde fra Br.sund
Juletrefest på Skei

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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