TIL HUSSTANDENE

Utgiver: Leka kommune

Dato: 10/8 - 2007

Nr: 14/07

FULLT HUS OG STORMENDE JUBEL!
Lekatun etterfylles med folk og funksjoner i disse dager.
NAV Leka trygd begynner å finne sin form med Tone Ø. Johansen bak roret,
mens Laila Thorvik og likningskontoret er på tur inn i på det gamle ordførerkontoret.
For å få til dette har vi flytta rådmannen over til kontoret innom kommunestyresalen,
og deretter ordføreren over på rådmannens fraflytta kontor i sørveggen.
Nye telefonnummer hvis du ringer direkte:
Rådmannen: 743 87 003
Ordføreren: 743 87 025
Eventuelle nye nummer til
likningskontor kunngjøres
seinere,
likens kontordager og
åpningstider.

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 17.AUGUST
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 24.AUGUST
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
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INFORMASJON FRA KOMMUNEN
Leka kommune, tlf.: 743 87 000

ÅPNINGSTIDER VED NAV LEKA TRYGD
Kontoret er fra nå av åpent for publikum tirsdag og torsdag
mellom kl.08.00 og kl.15.00.
NAV Leka Trygd

HAR DU LEDIG HUS ELLER LEILIGHET?
Kommunen har de siste dagene hatt stor pågang fra små og store familier som kan tenke
seg å flytte hit.
Det er ingen ledige kommunale leiligheter for øyeblikket, og det er derfor ønskelig for
oss å få rede på om det kan finnes et tilbud i det private husmarkedet, og eventuelt
formidle kontakt mellom partene.
Kontaktperson:
Helge Thorsen
tlf. 743 87 018

FORHÅNDSSTEMMEGIVING
Vi minner om at det fra og med i dag fredag 10.august er
anledning til å avgi forhåndsstemme til kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2007. Tid og sted er angitt nedenfor.
Ved spørsmål, ring kommunen på tlf. 743 87 000.

VÆR VENNLIG OG TA MED TILSENDT VALGKORT!
Lekatun:
Gutvik
grendehus:
Leka sykestue:
Hjemme hos deg
sjøl dersom du
har problemer
med å ta deg
fram til vanlig
valglokale

Hverdager 10.08.07 – 06.09.07
Lørdag 1.september
Lørdag 25.august

mellom kl.10.00 og 14.00
mellom kl.10.30 og 13.00
mellom kl.10.30 og 13.00

Onsdag 5.september
mellom kl.16.00 og 18.00
Hele perioden– vi avtaler passende tidspunkt med deg.
Søk valgstyret muntlig eller skriftlig seinest 3.september.
Hjemmesykepleien eller andre innen pleie- og omsorgssektoren
vil hjelpe deg med søknad.
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TA VARE PÅ GODE
OPPLEVELSER
Etter en fantastisk sommer værmessig og det faktum at besøkende
igjen er i ferd med å forlate kommunen, er det fristende med en aldri
så liten ettertanke.
Vi skriver 3.august. Både kalender og vær-draget bærer bud om at den ”evige syklusen” vil gjenta seg i
år også. Vi er i ferd med å forlate en spesiell sommer og motiverer oss for noen fine høstdager fremover.
Skjønt begrepet fint vær kan vel diskuteres ut i fra hva det skal brukes til. For den som skal fylle
vinterlageret (og det er det mange av i kommunen) er det beste været en blanding av sol og regn.
Nå vel! Været er det enkleste samtaleemnet oss folk imellom. Om litt blir det aldri mer enn statistikk til
bruk for den som lever av den slags.
Før vi forlater dette tema, la oss likevel konkludere med at denne sommeren har brakt mye positivt med
seg. For det første har antall tilreisende og ferierende vært større enn på lenge. Ved flere tilstelninger har
deltakelsen fra ”fremmede” utgjort 2/3-deler. Og best av alt; folk har trivdes. Mange er rause nok til å
innrømme det også.
Vi, innbyggerne, har bekledd utrolig mange vertskapsroller denne sommeren. Kulturelt har tilbudene og
opplevelsene vært mange.
Det er påfallende lett å trekke fram arrangement som ørnerovsjubileet, sangerstevnet, Skei kulturfestival,
MC-treffet og til sist Herlaugsdagene.
Jeg gjør meg selv til talsmann for de som mener at måten disse arrangementene er gjennomført på er den
beste reklamen Leka kan få. Vi har som følge av dette sendt fra oss mange Leka-ambassadører som
neppe holder tett om hva de har opplevd.
Grunnlaget kan være lagt for en god fortsettelse senere år.
Det er ingen selvfølge at det skal være slik. En fortsettelse krever både forståelse og motivasjon, fra
fastboende og tilreisende.
At utflyttere og ferierende sammen med lokalbefolkningen bruker av sin tid for på en positiv måte å
løfte fram Leka kan aldri bli verdsatt nok. Men det er også nødvendig.
Samtidig avdekkes viktigheten av alle ”villige hender” i kulissene. De som ikke synes, men som
indirekte fyller den samme hensikt. Vi snakker om den store dugnaden!
Den første Leka-konferansen hadde naturlig nok fokus på nytenkning og næringsutvikling, livskvalitet
og bolyst.
At man lokalt makter å gjennomføre flere store arrangement vitner enda om vitalitet og livskraft. Dette
er helt i samsvar med selve konferansens ånd. Om viljen til dugnad avtar eller i verste fall uteblir helt,
får også det 3-årige næringsprosjektet seg en alvorlig knekk.
Nå er det imidlertid viktig å glede seg over at de fleste har vært delaktig
i denne sommeren.
En senere evaluering vil nok avdekke behov for
forbedringer på noen områder.
Min anbefaling blir i tillegg at vi møter eventuell kritikk på
en måte som gjør oss bedre ved neste anledning! Hjertelig takk!
Arve Haug , ordfører
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TV-aksjonen 2007 er tildelt UNICEF Norge i samarbeid med
idretten. Inntektene fra TV-aksjonen går til barn berørt av hiv og
aids i ulike deler av verden.

Aids har gjort over 15 millioner barn foreldreløse. Hver dag mister 6000 nye barn foreldrene sine og
1400 barn dør av aids. Barn berørt av hiv/aids er ikke nødvendigvis aids-syke eller smittet med hivviruset, men lever i lokalsamfunn hvor aids har satt dype spor. De voksne faller fra, eller blir ute av
stand til å forsørge seg og sine. Støtteapparat finnes ikke og infrastrukturen brytes gradvis ned. Millioner
av barn lever uten tilsyn av voksne og må klare seg alene. Barndommen forsvinner og hver dag er en
ensom kamp for å overleve.
Å bekjempe aids er mulig, men det krever en innsats ut over det vanlige. Med TV-aksjonen Sammen for
barn inviterer UNICEF og idretten det norske folk til å bli en viktig bidragsyter i den globale kampen
mot hiv og aids.
Sammen for barn handler om mer enn å gi akutt nødhjelp og hjelp til å overleve. Felles for tiltakene er at
de også vil bidra til sterkere nettverk for barn og unge og gi dem liv og livsglede. Aksjonens mål er å
styrke lokalmiljøenes evne til å håndtere utfordringene knyttet til hiv/aids-problematikken.
Hvert år stiller et stort frivillig apparat sine krefter til disposisjon for TV-aksjonen. UNICEF og idretten
er stolte og glade for å være en del av Norges største nasjonale løft i 2007. Sammen må vi ta ansvar for
at kampen mot hiv/aids settes på dagsordenen. Det er i dag mulig å hindre at samfunn bryter sammen på
grunn av hiv og aids. Barn skal slippe å kjempe alene!

Inntektene går til
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inntektene fra TV-aksjonen går til barn berørt av hiv/aids i Mosambik, Malawi,
Zimbabwe, Zambia, Uganda, Ukraina, Jamaica og Vietnam og prosjektene vil i
hovedsak fokusere på:
Forhindre smitte fra mor til barn.
Medisinering av barn
Forebygging av smitte blant barn og unge
• Tiltak gjennom skole og nærmiljø
• Tiltak gjennom lek og idrett
• Ungdomsvennlige helsetjenester
• Tiltak for barn som faller utenfor
Omsorg for foreldreløse og sårbare barn
• Hjembasert omsorg
• Lokale omsorgsentre
• Økonomisk støtte til sårbare familier og støtte til lokalsamfunn

Kan du tenke deg å avsette en times tid som bøssebærer
i Gutvik eller på Leka søndag 21.oktober?
Ring sentralbordet på Lekatun tlf.743 87 000 eller
Kirsti H. tlf.743 87 029. På forhånd takk!
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LOKAL TELEFONKATALOG
Leka kommune kan ganske snart tilby for salg oppdatert utgave av lokal telefonkatalog med private
telefonnummer til alle som er registrert som abonnenter, utdrag fra ”Gule sider” som gjelder kommunen,
samt nødnummer og andre viktige nummer lokalt og nasjonalt.
I disse internett-tider har selvsagt markedet for denne katalogen falt noe bort, men samtidig ser vi en viss
etterspørsel som vi vil imøtekomme.
Oppføringene baserer seg på gjeldende oppføringer i kataloger på internett, og da dette stort sett er
abonnentenes ansvar å ajourholde, må vi ta forbehold om at det kan være
nummer som ikke er korrekte. Det gjelder først og fremst mobiltelefonnummer.
Dersom noen ikke ønsker sitt navn/nummer oppført i lokal telefonkatalog, så er det bare å ta
kontakt med sentralbord eller undertegnede.
Likedan er vi glad for å få korrektur, melding om nye nummer osv. Ønsker du å sjekke egen oppføring
er du sjølsagt velkommen til det!
Kontakt: Leka kommune tlf.743 87 000 eller Kirsti Hoff tlf.743 87 029

SKOLESTART NÆRMER SEG
Mandag 20.august er årets sommerferie over for små og store håpefulle
som sokner til Leka barne- og ungdomsskole.
Samtidig er det første skoledag for kommunens 6-åringer,
årets kull teller seks stykker og er derved ”midt på treet”
når det gjelder størrelse her i kommunen.
Slik det ser ut i dag,
vil antall elever være slik for resten av klassene:
2.klasse: 4
7.klasse:
8
3.klasse: 3
8.klasse: 5
4.klasse: 5
9.klasse: 10
5.klasse: 4
10.klasse: 8
6.klasse: 6
Med forbehold om endringer, blir skoleruta for 2007/2008 slik:
20.august:
Skolestart
08. – 12.oktober:
Høstferie
30.november:
Fri – fagl./pedagogisk dag
21. des. – 02.januar:
Juleferie
18. – 22.februar:
Vinterferie
17. – 24.mars:
Påskeferie
1. – 2.mai:
Fri – 1.mai/Kr. himmelfartsdag
12.mai:
Fri – 2.pinsedag
VI ØNSKER ALLE ELEVER, FORELDRE OG LÆRERE
LYKKE TIL MED ET NYTT SKOLEÅR!
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GUDSTJENESTER
12.august: Friluftsgudstjeneste ved Steinhytta i
Skeisnesset kl.12.00 v/sokneprest Donata
Schlosser.
Ta med niste og termos. Alle er hjertelig
velkommen!
2.september: Gudstjeneste i Leka kirke kl.19.30 ved
sokneprest Donata Schlosser.
Salmekveld ”fra vugge til grav”.
Konfirmantpresentasjon. Ofring.

SMÅBARNSTRIMMEN
(0 år-til skolealder)
Vi starter opp igjen mandag 20. august kl 1700 i Herlaughallen.
Småbarnstrimmen er en del av allidrettsgruppen sine aktiviteter,
så betaling skjer gjennom medlemskap i idrettslaget.
Alle er hjertelig velkommen!

ÅPENT HUS PÅ KVALØYTUN 18. AUGUST
I forbindelse med at Svein Kvaløy sr fyller 80 år 19. august i år er det
”Åpent Hus” på Kvaløytun ute i Kvaløya lørdag 18. august
i tiden fra kl. 1300 til kl. 1700.
Alle som har tid og lyst til å stikke innom en eller annen gang
i løpet av denne tiden er hjertelig velkommen.
Det blir lettere servering, innen – eller utendørs, avhengig av været.

VAFFELJERN SAVNET!
Philips vaffeljern for enkeltplater, - sist sett på og utlånt til
Bygdadagen 18.juli, er savnet av sin eier.
Leveres inn på Lekatun eller til Kirsten P. – tlf.743 99 335

FRISØREN ER STRAKS TILBAKE
Fra tirsdag 21.august er Ludmila tilbake i salongen igjen og tar i mot bestillinger som vanlig.
Forhåndsbestilling av timer kan evt. gjøres hos Thor Erling på 48 22 74 55.
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STEP
Nå starter vi for fullt igjen med step på mandager. Dette skjer på 2T kl 2030.
Første dag er mandag 20. august kl 2030. Alle er velkommen.
Har du lyst til å prøve bare litt, kan du komme kl 2000 på mandag den 20. august.
Velkommen
Hilsen Annette

TIL SALGS
Messing stålampe med skomakerskjerm selges!
Ring Randi, 743 99 671.

MUSIKK FRA HORTAVÆR
Werner Sørøy har gitt ut samlinga ”Minner fra Hortavær (Tida står still)” på CD.
Den inneholder 16 melodier med originaltekster spilt inn i 2003 og 2004, og coveret har
i tillegg en del trivelige bilder fra øyværet.
Er du interessert i å kjøpe CD-en eller vil vite mer, kan du kontakte Werner på e-post:
werner.soroy@adsl.no.

Dialekthjørna’
ORD OG UTTRYKK BRUKT PÅ LEKA

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Redaksjonen fortsetter også i dette nr. av Lekaposten med noen ord og uttrykk
brukt av generasjoner før oss, men som ettersom tida har gått mer eller mindre
har falt ut av språket. Talespråket, det gjelder også dialektene, har vært under
endring gjennom tidene, men det er kanskje i den siste mannsalderen at de
største endringer er kommet. Skriftspråket endres også med tiden, men mer
langsomt enn
talespråket. Et typisk eksempel på dette er engelsk, hvor det skrevne ord
ligger hundrevis av år etter i utvikling. Når det gjelder dialektene så går utviklingen vesentlig
langsommere enn "riksspråket". Endringer skjer imidlertid, noe en kanskje merker best i Midtvesten i
USA når en treffer norsktalende fra andre - eller tredjegenerasjon etter utvandrere fra Norge. Her er
forfedrenes dialekt holdt ved like i forbausende grad. Redaksjonen er stadig åpen for innspill fra leserne
når det gjelder gamle ord og uttrykk. Det er ikke noe rush på telefonen akkurat, men folket har da begynt
å "rør" på seg med informasjon om glemte ord fra før i verden.
Flere eksempler på ord og uttrykk fra gammel tid:

Ord:
Ålmåssdom (elendighet, stakkarsdom), jålhau' (ofte sagt om et kvinnfolk som trodde hun "var" noe uten å være det), rævin (å skryte av en annen person uten å mene det), harrajømmer ("enslig" hunhare),
ainvakster (anspent og søvnløs, gjerne når en skulle ut å reise og var redd for å forsove seg - ordet
kommer fra Anna Johnsen Solløs, Mjøndalen)

Uttrykk:
"Å verra skørri fer tongbainnet"( å være rappkjefta. Noen la også den motsatte mening i uttrykket)
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Primstaven i august.
15.august: Marias himmelfart, Marimesse førre: Til minne om
Jomfru Marias himmelferd.
Merke: Et kronet kors, kvinnefigur.
Værmerke: De første frostnettene i fjellet. Hvis åkeren
skifter farge i dag, kan den skjæres om 24 dager.
Om solen skinner fint og klart
på dagen Maria Himmelfart
er det et tegn vi ikke skyr,
for en herlig høst med mye bær det betyr.

19., 20, og 29.august: Jernnettene De 3 jernnettene er 19., 20. og 29. august.
Fryser ikke kornet disse nettene, vil det heller ikke fryse
seinere på høsten.

24.august: Barsok, St. Bartholomeus-messe for apostelen Bartholomeus som ble flådd levende
for sin kristne tro.
Merke: Kniv, øks eller kors.
Værmerke: Barsok-frost gjer mange matlause. Hvis Barsok er klar, blir
det en klar høst.
Bukkene slaktes.
En farlig dag - haugfolket er ute! I gammel tid trodde man at dommedag
skulle komme på Barsok. Regnes som den første høstdagen.

STIKKELSBÆR
Få hagebærplanter er så produktive og lettplukka som stikkelsbær – ofte ender det opp
med at vi lar fuglene ta siste plukkinga, mens vi har fylt fryseren med bær som vi ikke
helt vet hva vi skal gjøre med.
Her er et par forslag til anvendelsesmåter – en for lagring på glass,
den andre for å tømme fryseren utover høst og vinter:
STIKKELSBÆR-CHUTNEY
(kan erstatte tyttebærsyltetøy, rognebærgele, ripsgele o.l.)
500 g stikkelsbær
2 rødløk
1/4 dl eddik, 24 %
3/4 dl vann
1 dl rosiner
1 ts ingefær
1 ts malt nellik
5 dl sukker

Skjær bort hamsen på stikkelsbærene og skyll. Skrell og
skjær løken i tynne skiver. Hell eddik, vann, stikkelsbær,
løk og rosiner i en gryte. Kok i 10 minutter.
Tilsett ingefær, nellik og sukker. Kok chutneyen til den
tykner, ca 30 minutter.
Øs chutneyen opp i glass. Sett på tette lokk.
Stikkelsbærchutney passer godt til viltstek, hare eller fugl.
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SURE MINER – SMOOTHIE MED STIKKELSBÆR
3 dl melon-yoghurt
½ banan
2 dl frossen stikkelsbær
Bland alle ingrediensene i en
foodprocessor eller kraftig
blender og server straks.

MÅNEDENS BLOMST i august 2007
Ved denne kåringen var det forslag på 2 kandidater til månedens blomst.
Etter rettferdig loddtrekning ble vinneren av månedens blomst:

Svein Kvaløy sr.
Begrunnelsen som ble gitt av forslagstiller var følgende:
Som takk for et ustoppelig engasjement på kulturelt og lokalhistorisk
plan, et eksempel til etterfølgelse for alle!
Bygdekvinnelaget i Leka gratulerer med månedens blomst i august, og oppfordrer med det samme til å
sende inn forslag til neste månedens blomst.

Vi hilser og gratulerer...
Hipp hurra for Noah som blir 3 år den 14.august!
Klem fra bestemor og bestefar, onkel Morten og
onkel Vegard.
--------------------------------------------

Takk til bygdekvinnelaget for månedens blomst i juli,
og hjertelig takk til dere som foreslo meg som kandidat
- det var en gledelig og uventet overraskelse!
Jan Helge
----------------------------------------------------------

Styret i A/L Fjellvang vil takke alle som hjalp til ved arrangeringen av
Cabaret Solsem. Det er prisverdig når nesten 20 % av Lekas innbyggere
stiller opp for å få til et slikt kjempearrangement!

TUSEN TAKK!!!
------------------------------------------

Vi vil gratulere verdens beste mormor og bestemor
Reidun G. Jakobsen med 50-årsdagen som var den
2.august. Vi er veldig glad i deg!
Klem fra Maya, Lea og Neo.
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MANDAG
Kl.11.00 – 13.30 – Åpent bibliotek (fra uke 34)
Kl.17.00 – Småbarnstrim i Herlaughallen (fra 20/8)
Kl.20.30 – STEP på 2T (fra 20/8)
TIRSDAG
Kl.09.00 – 11.00 – Åpent bibliotek (fra uke 34)
Kl.15.00 – 17.00 – Åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd.
ONSDAG
Kl.18.30 – 19.30 – Åpent bibliotek

AUGUST
Fredag
Fredag
Søndag
Mandag
Mandag
Lørdag-søndag
Lørdag
SEPTEMBER
Lørdag
Søndag
Mandag
OKTOBER
Søndag
Fredag
Søndag

10.
10.
12.
20.
20.
25.-26.
25.

TORSDAG
Kl.20.00 - bingo

FREDAG

LØRDAG
Kl.12.00-14.00 – Leka Steinsenter åpent
SØNDAG
Kl.20.00 - bingo

Miljøtorg åpent kl.14.30 – 15.30
Forhåndsstemming mulig fra denne dato
Friluftsgudstjeneste Steinhytta i Vardevika
Henting av restavfall
Skolestart
TINE fotballskole
Forhåndsstemming Gutvik grendehus kl.10.30 – 13.00

1. Forhåndsstemming Lekatun kl.10.30 – 13.00
9. Kommune- og fylkestingsvalg ( stemmested - Lekatun)
10. Kommune- og fylkestingsvalg ( stemmested - alle kretser)
7. Basar i UL Lekamøy
12. Utlegging av ligning øvrige forskuddspliktige
21. TV-aksjonen SAMMEN FOR BARN

Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement, slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender.
Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger en aktivitet, så kan dere unngå unødvendige
”kollisjoner”.
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