Utgiver: Leka kommune

Dato: 25/01 - 2008

Nr: 02/08

UKM 2008
LØRDAG 09. FEBRUAR PÅ SOLSEM
HAR DU GLEMT Å MELDE DEG PÅ? FRISTEN GÅR UT FREDAG 1. FEBRUAR!!!
Gå inn på www.ukm.no og meld deg på.
Vær kreative og bli med, du kan delta med hva som helst:
SPILL ET INSTRUMENT
SYNG
DANS
SPILL EN SKETSJ
HÅNDARBEID
SLØYD
MALERI
TEGNING
FILM/FOTO
DIKT
EVENTYR
M.M.
Materialer kan være garn, stoff, rakved, doruller, makaroni, mose, småstein,
perler, skruer, stålull, plast, blomsterfrø, trolldeig, melkekartonger,
gamle tennissko og hårruller…
HVA SOM HELST!
Har du noe du har laget hjemme, på skolen/barnehagen, i garasjen, i fjæra?
TA DET FREM OG MELD DEG PÅ.
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 01. februar
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 08. februar
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
Utgivelsesdato for Lekaposten framover: 08.02 – 22.02 – NB tre uker!! 14.03 – 28.03
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_______________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000
om

LEKAKONFERANSEN 2008
Etter at inviterte viktige personer nå har gitt tilbakemelding har vi fastsatt endelig dato for
konferansen til 18. og 19. februar.
Det er svært gledelig at kommunal- og regionalministeren, fylkesmann, ass. fylkesmann, repr.
fra kommunalavdelingen, daglig leder i KS Nord-Trøndelag og to stortingsrepresentanter så
langt har meldt sin deltakelse.
Ved månedsskiftet har vi endelig oversikt over deltakelsen fra samarbeidskommunene
(mikrokommunene).
Innholds- og temamessig er årets konferanse vesentlig annerledes enn i 2006.
Med bakgrunn i Sørheim-utvalgets rapport settes søkelyset på framtidig inntektssystem for
kommunegruppen mikrokommuner.
Ikke spesielt for Leka, men kollektivt for Leka og kommuner med tilsvarende geografisk
beliggenhet både i forhold til omland og nabokommuner.
Foruten Leka inngår disse kommunene:
Kvitsøy og Utsira i Rogaland, Fedje i Hordaland, Solund i Sogn og Fjordane, Fosnes i NordTrøndelag, Vevelstad, Træna, Værøy og Røst i Nordland, Bjarkøy i Troms.
På landsbasis er det i alt 27 kommuner u/1000 innbyggere. Eks.vis Røyrvik kommune som
ikke inngår i mikrokommunegruppen.
Vi tror at videre eksistens og utvikling, bo- og sysselsetting for samtlige kommuner vil være
betinget av følgende:
- Økonomiske rammebetingelser fra overordnede myndigheter
- Enkeltkommunenes vilje og evne til omstilling, til bosteds- og næringsutvikling
Så enkelt, men allikevel så vanskelig!
Det framstår som mer enn sannsynlig at økonomiske overføringer alene ikke vil sikre
småkommunenes framtid.
Grovt vil konferansedagene avvikles slik:
Dag 1; bli kjent, kommunene presenterer seg, jobber seg sammen. Det blir etablert et
”spisset” sekretariat som forbereder presentasjon for statsråden under dag 2.
Konferansens andre dag toppes ved at statsråden og politisk rådgiver ankommer ca. kl. 12.oo.
Detaljert innhold er ellers under utarbeidelse i samarbeid med andre.
Værgudenes omtanke er vi prisgitt. Vi er midtvinters og det er februar.
Dessuten påtar vi oss en betydelig vertskapsrolle mens oppholdet varer. Sammen med gode
hjelpere tar vi dette som en positiv utfordring. Statsrådens deltakelse vil neppe gi svar på
mikrokommunenes framtidige plass i et økonomisk opplegg. Derimot vil vi kunne ”høres” på
en helt spesiell måte. Konferansen vil være åpen. Vi ser det som en viktig oppgave å finne
plass til de ulike deltakere/tilhørere.
Som vertskommune skal vi se til at alle deltakende kommuner behandles likt. Dette innebærer
bl.a. at Leka ikke kan ”pøse på” med aktive deltakere når fellesuttalelsen diskuteres og
utformes.
Jeg forutsetter at alle folkevalgte setter av tid til konferansen og deltar i de mer uformelle
arenaer som alltid dannes ved slike anledninger.
Med så mange ”skarpskodde” innledere til stede bør konferansen være attraktiv for deltakelse
fra de som ellers er samfunnsengasjert.
Når de andre kommunene presenterer seg i tur og orden vil dette kunne åpne for innsyn i
andre småsamfunn som avgjort har noe av de samme utfordringer som oss.
Vi følger opp med mer info når nytt er å melde!
Arve Haug
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Kunngjøring:
Kommunestyret vedtok i møte den 10.01.08 følgende nivå på kommunale
avgifter for 2008:
Praktisk bistand/hjemmehjelp
G-verdi
Inntil 2G
2-3 G
3-4 G
4-5 G
Over 5 G

Kr/time

Kr 133 624
Kr 133 624-202 436
Kr 202 436-269 248
kr 269 248–336 060
Kr 336 060-402 872

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

50
70
90
130
180

Abonnement når
behovet overstiger:
3 timer
7 timer
10 timer
13 timer
16 timer

Institusjonsopphold
Korttidsopphold pr døgn
Vederlag for dag-/ nattopphold
Kjøp av kost
a) kjøp av mat som bringes til hjemmeboende
Middag
Månedsabbonement
b) kjøp av mat ved institusjon
Frokost/kveldsmat
Middag
c) kjøp av mat ansatte
Tørrmat, kaffe pr mnd
Vikarer pr vakt
Middag pr porsjon
Leie trygghetsalarm
Barnehage
100 %
80 %
60 %
50 %

½ stilling
Hel stilling

pr måned

plass
plass
plass
plass

SFO Foreldrebetalingen endres som følger:
Inntil 6,5 timer
Inntil 8,o timer
Inntil 10.o timer
Kjøp av ekstra time:
Kjøp av hel onsdag

Abonnements –
ordning pr mnd
Kr 150
Kr 490
Kr 900
Kr 1 690
Kr 2 880

kr 118,00
kr 59,00

kr 55,00
kr 1 300,00
kr 25,00
kr 55,00
kr
kr
kr
kr

100,00
200,00
15,00
55,00

kr 105,00
kr.
kr.
kr.
kr.

2
1
1
1

163,00
720,00
298,00
082,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

502,00
708,00
965,00
90,00
390,00

SFO-tilbud om morgenen fra 08.00 til 09.00 blir sett på som ordinært SFO-tilbud for
skoleåret 2008/2009, og betales med kr. 560,- pr måned dersom den totale bruken
er innenfor 5 t/u.
Kultur Svømmehall endres ikke
Barn enkeltbill
Barn kort 10 klipp
Voksne enkeltbill
Voksne kort 10 klipp
Voksne kort 10 klipp
i følge med svømmeudyktyge barn

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

20,00
100,00
40,00
320,00
100,00
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Avløp kloakk økes med 4,5 %
Bolighus etter målt forbruk pr m3
– minimum
Stipulert forbruk leilighet/hus 0-100m2
101-150 m2
151-200 m2
deretter tillegg pr 50 m2
Gårdsbruk , driftsbygning i tillegg til bolig - minimum
Hytter/fritidshus uansett areal
Kontorer, forretninger, forsamlingshus lavt forbruk
målt forbruk minimum
stipulert forbruk
0-200 m2
200-400 m2
400-600 m2
deretter tillegg pr 200 m2
Kontorer, forretninger, forsamlingshus høyt forbruk
målt forbruk minimum
stipulert forbruk
0-200 m2
200-400 m2
400-600 m2
deretter tillegg pr 200 m2
Lager, industri, verksteder lavt forbruk
målt forbruk minimum
stipulert forbruk
0-200 m2
200-400 m2
400-600 m2
deretter tillegg pr 200 m2
Feiing økes ikke

kr. 412,50

Renovasjon økes med 3 %
Renovasjon pr bolig
Boliger med redusert renovasjon

kr. 3 071,00 inkl. mva
kr. 2 508,00 inkl. mva

Slamtømming økes med 3 %
Kumme under 4 m3
Kumme 4-5 m3
Kumme over 5 m3
Kumme over 5 m3 tillegg pr m3

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

25,34
3 540,00
3 540,00
5 313,00
7 085,00
1 770,00
3 577,50
2 536,00

inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.

mva
mva
mva
mva
mva
mva
mva
mva

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

2
3
6
9
3

inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.

mva
mva
mva
mva
mva

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

2 536,00 inkl. mva
7 597,00 inkl. mva
15 241,00 inkl. mva
22 806,00 inkl. mva
7597,00 inkl. mva

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

2 536,00 inkl. mva
7 082,00 inkl. mva
14 235,00 inkl. mva
21 256,00 inkl. mva
7 082,00 inkl. mva

484,00
38000
080,00
636,00
038,00

1 988,00
2 176,00
3 118,00
297,00

¨

¨

inkl. mva

inkl.
inkl.
inkl.
inkl.

mva
mva
mva
mva

Husleie kommunale boliger økes med 4 %
Skolen vest/øst
kr. 3 596,00
Aldersboliger/omsorgsboliger
kr. 2 174,00
Utleie av alders og gjenomgangsleilighetene til annet formål en de er ment til medfører en leie økning på 10 %
Behandlingsgebyr for byggesaker, kart/oppmåling
nye satser i hht faktiske kostnader for kjøp av disse tjenestene - oversikt fås ved henvendelse
ekspedisjonen.
Salg av kommunale tjenester
Spyling tankbil m/mann pr t
Traktor m/ mann pr t
Traktor m/ mann og redskaper pr t
Kantklipping pr t
Tilhenger pr t
Kompressor pr t
El. Aggregat pr t
Stillas 3 felt á kr 30 pr felt pr dag

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

750,00
462,50
537,50
625,00
87,50
250,00
93,75
112,50

inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.

mva
mva
mva
mva
mva
mva
mva
mva
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LEDIGE STILLINGER I LEKA KOMMUNE
Tilflytterpakke/tiltakspakke:
Gratis barnehageplass. 1. år for 1 barn. Kostnad: kr. 22 660.-.
Husleietilskudd. – Tilskudd til leie el. bygg, eller overtakelse av gårdsbruk (gårdsbruk har allerede
denne ordningen) minimum 5 års botid. Tilskudd: kr. 50 000.- boplikt 5 år.
Ved brudd betales 1/5 tilbake pr. år.
Gratis medlemskort i lag og foreninger for deltagelse i aktiviteter for et år. (betales av kommunen).
Kostnad kr. 400.- .
Babypakke. Leka kommune gir følgende tilskudd: gjelder barn født i kommunen /tilskudd følger
kvinnen.
1. barn – kr.10 000.- botid min. 1 år– ved brudd 1/12 bet.tilb. /mnd.
2.barn – kr.20.000.- botid min. 2 år –ved brudd 1/2 bet.tilb. /år
3.barn – kr.40 000.- botid min. 3 år– ved brudd 1/3 bet.tilb. /år
4.barn – kr.80 000.- botid min. 5 år –ved brudd 1/5 bet.tilb. /år
5. barn – kr.160 000.- botid min. 8 år – ved brudd 1/8 bet.tilb. /år
HELSESEKRETÆR – 20 % vikariat med mulighet for utvidelse til 60%
Vikariatet er ledig for tiltredelse snarest. Varighet fram til 01.03.09. Arbeidstid hver 3. uke – 2 og
4 dager i 20 % stilling. Kan etter avtale utvides til 60 % stilling som vikar. Arbeidssted er
legekontoret. Det ønskes søkere med minimum 3-årig videregående skole. Søkere bør ha
grunnleggende kunnskaper om offentlig forvaltning og må kunne beherske bruk av IKT. Den som
blir tilsatt må kunne bistå lege med pasientbehandling, utføre sårstell, laboratoriearbeid og
lignende. Til stillingen vektlegges egnethet og god serviceholdning.
Lønn etter gjeldende tariffavtale.
Spørsmål ang. stillingene kan rettes til rådmann Bjørn Arne Laugen på tlf. 743 87 000 – 97563669.
Søknader med bekreftede attester og vitnemål /CV sendes Leka kommune v/personalkonsulent,
7994 Leka.
Søknadsfrist 11.02.08.
VERNEPLEIER – 50 % fast stilling i turnus
MILJØARBEIDER – 25 % fast stilling i turnus
Stillingene er ledig for tiltredelse snarest. Arbeidsområdet er innen ansvarsreformen i Leka
kommune. I stilling som vernepleier kreves 3-årig høyskole med offentlig autorisasjon. I stilling
som miljøarbeider vektlegges egnethet og realkompetanse. Ønskelig med førerkort for bil i begge
stillinger.
SYKEPLEIER – 55 % vikariat i turnus
Vikariatet er ledig for tiltredelse snarest. Varighet fram til 15.04.08 med mulighet for forlengelse.
Turnus hver 3 helg, fortrinnsvis natt. Arbeidsområdet vil være innen området institusjon og
hjemmebasert omsorg. Rekrutteringstiltak: Det gis 6 års antesipert lønnsansiennitet ved tilsetting.
Ønskelig med førerkort for bil.
HJEMMEHJELP – 55 % vikariat
Vikariatet er ledig for snarlig tiltredelse. Søker må disponere bil.
STØTTEKONTAKT
Kommunen trenger støttekontakter til flere brukere i pleie- og omsorgstjenesten. Det dreier seg
både om barn og voksne. Denne type jobb er fleksibel i forhold til arbeidstid, men noe
kveldsarbeid kan påregnes i enkelte tilfeller. Ønskelig med førerkort for bil.
Stillingene avlønnes etter gjeldende tariffavtale.
Spørsmål ang. stillingene kan rettes til sykepleiesjef Jenny Dolmen på tlf 74387217 – 97985169.
Søknader med bekreftede attester og vitnemål /CV sendes Leka kommune v/personalkonsulent,
7994 Leka.
Søknadsfrist 11.02.08.
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Fotpleier Margrethe Edvardsen kommer til Leka sykestue
onsdag 6. og torsdag 7. februar.
For timebestilling ring mobil 901 52 243

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

Grågåsa i Leka Kommune
Torsdag 14. februar kl 20.30 på Lekatun,
inviterer vi til et møte for dere som har gåsbeiting/skader på dyrket mark/beite.
Dette fordi vi ønsker å få til et møte med fylkesmannens miljøvernavdeling ved
Paul Harald Pedersen angående grågåsforvaltningen i Leka Kommune.
Diskusjon for møtet:
• Hvilke tiltak kan vi foreslå for miljøvernavdelingen som dere mener kunne ha hatt
virkning?
• Hva med kompensasjon for beiteskadene, bør ikke det likestilles med avlingssvikt?
Vel møtt til en god diskusjon om grågåsa!
Viltforvaltningen
Annette T. Pettersen

Valdet i Leka
Mari-Anne Hoff

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

Brukt PC (Compaq)
Selges rimelig
Tlf 94 80 54 63

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

OVERSKUDD ETTER BYGDEJULEBORD
Julebordskomiteen ønsker å starte en kronerulling til innkjøp av stor
oppvaskmaskin til skolekjøkkenet, en sånn som vi har i forsamlingslokalene våre.
Storstua vår – Herlaughallen – brukes til mange forskjellige arrangementer,
flaskehalsen har vært at det tar for lang tid og det er liten kapasitet for å få vasket
kopper etterpå. Løsningen har ofte vært å bruke pappservice, eller ved større
arrangementer å kjøre skitne kopper til andre forsamlingshus for vasking.
En slik stor og hurtig oppvaskmaskin koster rundt 30.000 kroner.
Komiteen har bestemt at overskuddet etter bygdejulebordet 2007 på kr. 5.080,i sin helhet går til dette formålet.
Og vi oppfordrer lag, foreninger og privatpersoner til å være med på
denne økonomiske dugnaden.
Det vil bli opprettet en konto til kronerullingen i Sparebank 1 Midt-Norge:
”Konto for gode formål”. Kontornummer kommer i neste utgave av Lekaposten.
Beathe Mårvik
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----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilder til Leka Kalenderen
Hvis det er noen som savner bilder de har lånt ut til Leka Kalenderen, så ta kontakt med Annette
T. Pettersen, 90 75 79 56.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har fremdeles god potet på lager.
Ragnhild og Jostein, tlf 743 99 682

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

ÅRSMØTE I FAGFORBUNDET LEKA
STED:
TID:

HYBLENE VED SYKESTUA
MANDAG 28. JANUAR KL 2000

SAKSLISTE
1.08
ÅPNING
2.08
KONSTITUERING
3.06
ÅRSBERETNING
4.08
REGNSKAP/BUDSJETT
5.08
HANDLINGSPLAN
6.08
VALG I HENHOLD TIL VEDTEKTER
7.08
INNSENDTE FORSLAG
PÅ GRUNN AV SERVERING HADDE DET VÆRT GREIT Å FÅ EN
TILBAKEMELDING PÅ HVEM SOM KOMMER.
AUDHILD TLF 99279094

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

ÅRSMØTE
Bygdekvinnelaget i Leka har årsmøte
Onsdag 13. februar kl. 20.30 – ungdomshuset på Skei
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder
3. Valg av sekretær
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Fastsetting av kontingent
7. Vedtektsendringer
8. Valg
9. Evt
|
Bygdekvinnelaget i Leka spanderer noe å bite i,
og drikke til.
Bygdekvinnelaget i Leka ønsker alle ”gamle” og nye
medlemmer hjertelig velkommen!

7

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

STORFORELDREMØTE
HOLDES I LILLESALEN, SKOLEN
TIRSDAG 5. FEBRUAR 2008, KL 20.30
Tema for kvelden:
- Timetallsøkning i skolen fra høsten 2008, v/rektor
- Gjeldende aktivitetsplaner for Leka barne- og ungdomsskole, v/rektor
- Brannvarslingsanlegg/brannordning ved skolen, v/rektor
- Om MOT, v Annette Thorvik Pettersen
- Valg av representanter til foreldrenes arbeidsutvalg(FAU)
- Eventuelt
Vel møtt!

For eksisterende FAU
Mari-Anne Hoff
tlf 91667431

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

Kurs i Toving

12 timers kurs i toving fredag 29. februar til søndag 2. mars
Kurset skal lære deg å lage ulike artikler.
Kurset koster kr 400 + materiale
Tid:

Kommer vi tilbake til i neste Leka Post
Kurset holdes på skolen
Bindende påmelding
innen 20. februar til Gunhild Haug.
Tlf: 74 39 97 86 / 95 80 91 00

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

FAMILIEKONSERT MED THOMAS BRØNNBO

THOMAS BRØNNBO KOMMER TIL LEKA FOR Å HOLDE KONSERT
FREDAG 7. MARS.
KONSERTEN HOLDES I HUSET PÅ SOLSEM.
START KL. 19.30
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Puben vil være stengt til påske!
med unntak;
* pub kveld under Leka konferansen mandag 18. februar!
* langfredag åpent dagtid, servering av rømmegrøt!
kveld; Lille Sveins "påskequiz "
( en uformell og hyggelig spørsmålsrunde for alle - premiering..)
* påskeaften;

middagsservering på dag tid...
pubkveld...

Her flg. resultatene etter julequizen som ble holdt i jula 2007;
Der deltok det 10 lag... max. 4 på hvert lag..m.a.o. bra oppmøte...og en hard og jevn
konkuranse!
1. Tore og Bente Hagen, Jostein Riseth & Per Otto...
2. Tommy / Stig Arve Holmstrand og Willy Hansen...
3. Kristian Strand, Tor M. Holand, m. fl.
4. Fam. Laugen (Bjørn A., Vivian, Gjermund / Gjertrud og Ingunn )
5. Lars Garstad / Arve Johansen
6. Stig Kolstad / Bjørn T. Hansen m. dame
7. Maria Leknes / Oda Normann co.
8. Ida X 2 .. Strand / Fjeldstad
9. Westgårds (Ove / Celia / Aoifa og Annikka)
10. Ole Petter Helmersen / Terje Sande m.fl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

En vesentlig del av et vennskap
er munterhet.
Venner er som et lys langs veien.
De forkorter ikke avstanden,
men gjør veien lettere å gå.
Den som aldri søkte
vennskap og kjærlighet,
er tusen ganger fattigere
enn den som tapte begge deler.
Den som vil ha feilfrie venner –
finner ingen.
Elsk meg når jeg fortjener det minst,
for da behøver jeg det mest.
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LEKA IDRETTSLAG
MEDLEMSKONTINGENT FOR 2008
Styret i Leka I.L. har vedtatt at alle AKTIVE medlemmer MÅ betale medlemskontingent i Leka
I.L for å kunne delta i aktiviteter gjennom idrettslaget (svømmegruppa, fotballgruppa og
allidrettsgruppa.)
Kontingenten skal dekke utgifter idrettslaget har med forsikringer, kontingenter og
strømutgifter (lysløype, grusbane og klubbhus).
Kontingenten for 2008 er:

Familie
Voksne, aktive
Barn, aktive
Støttemedlem

kr. 400,kr. 250,kr. 200,kr. 100,-

Kontonr. Leka I.L. 4468 14 08050 HUSK Å SKRIVE PÅ NAVN PÅ HVEM DET GJELDER!

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

Norges sprekeste?

Høsten 2003 utfordret daværende fylkesordfører Merete Storødegård befolkningen i NordTrøndelag til å bidra til at vårt fylke skulle bli landets sprekeste. Fylkesrådet har i sin
tiltredelseserklæring sagt at de vil utvikle prosjektet ”Nord-Trøndelag - Norges sprekeste
fylke.” Som en følge av det ble Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20062009 med undertittelen ”Nord-Trøndelag – Norges sprekeste fylke” vedtatt av fylkestinget
i oktober 2005.

Målet er å øke antall fysisk aktive
"Innen 2010 skal minst 80 % av befolkningen i Nord-Trøndelag over 6 år være i fysisk
aktivitet minst to ganger i uken"
Gå inn på www.norges-sprekeste.no og registrer deg som deltaker.
Hver gang du har vært på trening, logg deg på siden og registrer aktiviteten.
Kanskje kan Leka bli Norges sprekeste kommune?

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

Telefon 743 99 700

Husk! Nye og lengre åpningstider i 2008
Mandag stengt
Tirsdag, Onsdag og Fredag 10:30 til 17:00
Torsdag
10:30 til 15:30 – Vareutkjøring 15:30 til 17:00
Lørdag
10:00 til 13:00
Søndag stengt
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GUDSTJENESTER
03. februar

Fastelavenssøndag. Familiegudstjeneste i Leka kirke
kl. 14.00 ved sokneprest Donata Faustmann.
Barnegospel deltar. Ofring til menighetens arbeid.
Kirkekaffe av barnegospelforeldre.

02. mars

4. søndag i faste. Fastegudstjeneste i Leka kirke
kl. 11.00 ved sokneprest Donata Faustmann. Nattverd.
Ofring til Kirkens nødhjelp.

09. mars

Maria budskapsdag
Visitasgudstjeneste – se nærmere annonse

-------------------------------------------------------------------------------------------Barnegospeløvelser:
ONSDAG 16.01. kl 1630-1730
ONSDAG 30.01. kl 1630-1730
Videre øvelsesplan kommer senere.
-------------------------------------------------------------------------------------------...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Dialektkråa

Vi er allerede kommet bra i gang med det nye året.
Når dette utmerkede organs siste nr. i januar kommer leserne i hende
er en ny måned like om hjørnet. Vinterlige forhold har det vært lite av,
bare gjennom ”Tour de Ski” og andre tildragelser som vi har fulgt på TV
får vi de rette fornemmelser om årstiden vi er inne i.
Vår gamle bekjente Lorents Didrik Klüver, som helt siden det Herrens år 1815 har vært både
dennes spaltes medarbeider og landalmuen til uvurderlig hjelp, har også sine utsagn om januar
måned. Han kan fortelle at 12. januar er midtvintersdag, den faller midt mellom den første
vinterdag (14. oktober) og første sommerdag (14. april). Ellers bemerker han:
Nu begynder den strængeste kulde at nærme sig, pas derfor vel på dine Kjeldere og andre
Bevaringsrum, hvor saadanne Sager er gjemte, som bør bevares mot Frosten.
Om uventede kalde grader skulle føre med seg at noen forfryser seg, så er det råd mot dette også:
Det bedste Raad, om nogen forfryser noget Lem, er at tage en fersk frossen
Hestemøgklump, slaae den i smaa Stykker og legge den paa det forfrosne Sted. Naar denne
Klump er smeltet og tørret noget, tages en frisk og lægges paa. Det trekker kulden af
Saaret, om end Skaden er noget gammel, som derefter lader sig læge med med Kit eller
Blyehvidtplaster, og bryder aldrig mere op.
Vi må bekjenne at den gode Klüvers råd ikke er kvalitetssikret gjennom henvendelser til verken
Fylkeslegen eller Helse Midt.
Vi har bare perifere kunnskaper innenfor det medisinske, så det er kanskje tryggest å ha et ord
med legekontoret før en går i gang med selvbestaltet terapi. Det er jo ikke alle og enhver som har
tilgang til ferske ”hestepærer” nå til dags, nok en grunn til i påkommende tilfelle å konsultere den
stedlige helseetat.
I forrige nr. av ytterdistriktenes meget omtykte informasjons- og meddelelsesblad kom vi litt inn
på tidligere tiders originaler og nevnte i den sammenheng husherren til Ramntindmoen og hans
tilbøyeligheter til å snakke bakvendt. Dagens uttrykk stammer fra samme kilde.
Ord
Bauhoinn’ (liten konkylie), brægding (tukling), dassfaidder (en som kom inn på utedassen mens en
annen satt der), snåp (rask, stø og lett på foten), sileppa’ (skuffet, lei seg, helst om barn).
Uttrykk
”Vårherre gjir kji’ ful hoinn’ kjyr” ( tjukk l, - Vårherre gir ikke sinte kyr horn)
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KINO UL LEKAMØY FREDAG 22. FEBRUAR
MER STÅHAI

Kl. 18.00 Aldersgrense: ALLE

Bli med på fascinerende dyphavseventyr i 3D-animasjon, i stil med OPPDRAG
NEMO og STOR STÅHAI.
Da fisken Pis foreldre omkommer i et garn forlater han sitt hjemlige farvann utenfor
Boston og legger i vei over de store hav for å bo hos sin tante Pearl. Her møter Pi
drømmedama - havets mest populære fiskepike, Cordelia, og han faller pladask. Men den
store, onde tigerhaien Troy er også forelsket i Cornelia og gjør alt for å legge kjepper i
hjulet for den spirende romansen mellom Pi og Cornelia. For å redde Pi fra å bli haimat
går Cordelia med på å forlove seg med den fryktinngytende Troy, og nå må Pi samle alt
sitt mot og kjempe for sitt liv og sitt livs store kjærlighet!

KAUTOKEINO-OPPRØRET

Kl. 20.00 Aldersgrense: 11 ÅR

8. november 1852 er en mørk merkedag for samer i Norge. Da gikk en gruppe
samer til angrep på det norsk storsamfunnet personifisert av handelsmann,
lensmann og prest i bygda Kautokeino. Forsøket på revolusjon endte i tragedie.
I århundrer har de forblåste viddene lengst nord i Nord-Norge vært bebodd av samefolket
og reinsdyrene deres. Men moderne tider er i ferd med å innta den avsides kjøpstaden
Kautokeino, som styres av den formuende handelsmannen Carl Johan Ruth. En av de
samiske gruppene (siidaene), ledet av den unge kvinnen Elen, nekter å betale en
urettferdig gjeld til Ruth. Uten rettssak sørger Ruth for å fengsle de fleste i Elens siida, og
hun blir alene om å ta vare på reinsdyrene. Elen får hjelp til å få i stand en rettssak som
bidrar til å løslate de fleste mennene. Men Ruth tar beslag i siidaens reinsdyr for å dekke
kostnadene til rettssaken. Uten livsgrunnlag har ikke Elen og siidaen noe annet valg enn å
gå imot Ruths krav.

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

MÅNEDENS BLOMST i januar 2008
Ved denne kåringen var det forslag på 5 kandidater til
månedens blomst.
Vinneren av månedens blomst er:

Ragnhild og Jostein Reppen
Begrunnelsen som ble gitt av forslagstiller var følgende:
Fordi at de har ”Potetbua” med gode poteter og gulrøtter.
Et flott tilbud til folket.
Bygdekvinnelaget i Leka gratulerer med månedens blomst i januar.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Vi hilser og gratulerer...
Hei alle lesere av Lekaposten!
Jeg fikk slik lyst til å sende dere en oppmuntring i det nye året. Denne oppmuntringen fikk
jeg selv for over 2 år siden.
Oppmuntring som en norsk misjonær fikk da hun var i fengslet og besøkte fangene i
Puerto Rico. Det var julaften Sally Olsen følte seg litt ensom denne spesielle dagen, og
hun tenkte med seg selv. ”Alle er sammen med sine og jeg går her alene”.
Da talte Gud til henne, så mildt og kjærlig. ”Du er ikke alene. Jeg går sammen med deg”.
Oppmuntret og trøstet av Herren selv skrev hun dette vakre koret:
Emmanuel! Herlige håp!
Emmanuel underbare sannhet!
Herlighetenes Konge går ved år side.
Emmanuel! Emmanuel!
Dette ble så godt for meg at jeg rammet det inn og hengte det på kjøkkenet.
Jeg må si det samme at jeg ikke er ensom selv om min kjære mann ikke er her mer.
Jeg har kjent hele tiden at jeg har Herlighetens Konge ved min side, og det er godt.
Petter gikk hjem til Jesus. Ja det fryder mitt hjerte å vite det.
Takk for at jeg får lov å bringe denne hilsen til deg. Du må si ja til Jesus.
Snart kommer Jesus igjen for hente sine, og da må vi alle være rede.
Et riktig godt og velsignet nytt år alle sammen.
Beste hilsen Jorid Wiig, Herøy
Hipp hurra for Kim Daniel Aune
Som bli 18 år den 22. januar.
Vi vil gratulere han med den store dagen.
Vi er veldig glad i deg.
Stor klem fra mamma, pappa, Eline og morfar
Så har det vært bursdag igjen på seriannatomta.
Og denne gangen da var det husbonden selv Trond (røder) Grande.
Den 17/1 fylte gutten år kanskje han i år mange pakker får (fikk),
men til meg du kanskje får til neste år for da har du halvrunde år
hvis ikke det var i år.
Gratulerer så meget.
HILSEN KOKKORIHØN STEIKARN
Gratulerer med dagen den 26.01 Berit Vårvik håpa du får en fin dag.
Kjæm snart heim no. Håpa vi kan feir meir når eg kjæm heim:)
Hilsen Bjørn T
Vil også gratuler storjentån ho SILJE TERESE med 18 år`s dagen den 03 02 og
storesøstra BRITT JANNE med 28 år`s dagen den 01 02 det ska feires i
Trondheim samme dag, bære gle dåkk jentår:) :)
Hilsen
ANDREAS ANKER, BERIT & PAPPS
Hipp hurra for Erik Holmen Ekrem
som bli 14 år onsdag 2. februar.
Bursdagsklem fra Klokkergården 11.
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MANDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1700-1800 - Småbarnstrim i Herlaughallen
1800-2000 - Åpen svømmehall - alle
2030
- STEP på 2T

ONSDAG
1830–2000 - Åpent bibliotek
2000
- Yoga
1830
- step
1800-1900 – Allidrett 1. – 5. klasse
1800
- Miniatyrskyting Lekatun
1800-1900 - Åpen svømmehall – småbarn
1900-2000 - Åpen svømmehall – alle
2000-2100 - Åpen svømmehall – kun voksne
2000
- Yoga
2000-2200 - Fotballtrening oldboys
FREDAG
2000-2100 - Åpen hall 8 klasse og oppover
Kino UL Lekamøy – 1-2 ganger pr mnd.
Se etter oppslag

JANUAR
Mandag
Onsdag
FEBRUAR
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Lørdag
Onsdag
Torsdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Fredag
Fredag
MARS
Lørdag
Søndag
Fredag
Søndag
APRIL
MAI
Lørdag
Lørdag
JUNI

TIRSDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1500–1700 - Åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
1800-1900 – Svømmetrening 1-3 klasse
1900-2000 - Svømmetrening 4-8 klasse
1830
- Spinn 45
1930
- Bodypump
2100
- Spinn 30
2000
- Korøvelse i Frøvik
TORSDAG
2000
- Bingo
1830
- spinn
1930
- Bodypump
1730-1830 - Fotball m/mer jenter 6-10 klasse
1830-2000 - Fotball m/mer gutter 6-10 klasse
2000
- Linedance i Herlaughallen
2100
- Step/aerobic - nybegynner

LØRDAG
SØNDAG
2000
- Bingo
2000-2100 - Badminton

28
30

Årsmøte i Fagforbundet kl. 2000 på hyblene ved sykestua
Barnegospel kl. 1630-1730

03
05
06
07
09
13
14
17
18
19
22
29

Familiegudstjeneste Leka kirke kl. 1400
Storforeldremøte kl. 20.30 – lillesalen på skolen
Fotpleier Edvardsen kommer til sykestua
Fotpleier Edvardsen kommer til sykestua
UKM - mønstring på Solsem
Årsmøte Bygdekvinnelaget i Leka – UL Lekamøy kl. 2030
Møte om grågås på Lekatun kl. 2030
Barnekarneval på Skei kl. 1500
Lekakonferansen 2008
Lekakonferansen 2008
Kino – UL Lekamøy
Tovekurs

01
02
07
09

Tovekurs
Tovekurs
Fastegudstjeneste i Leka kirke kl. 1100
Familiekonsert med Thomas Brønnbo på solsem kl. 1930
Visitasgudstjeneste

03
31

Borglig konfirmasjon
Konfirmasjon – Leka kirke

JULI
Fredag
11 Hagefest ”Too Far Gone” Vertshuset Herlaug
Lørdag
12 Hagefest ”Valentina” Vertshuset Herlaug
Lørdag
19 Hagefest ”Lassie and the Lads” Vertshuset Herlaug
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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