Utgiver: Leka kommune

Dato: 22/02 - 2008

Nr: 04/08

Skuddår
Jorden bruker 365,2422 dager på et omløp rundt solen.
For at dette skal passe inn med vår kalender har vi innført skuddår.
Et normalt år har 365 dager, med 28 dager i februar.
I ett skuddår har februar en ekstra dag, altså 29 dager, og samlet 366 dager for hele
året.
Et skuddår er normalt hvert fjerde år, alle årstall som er delelige med 4.
Unntaket er hundreårene (1700, 1800, 1900 etc) som ikke har skuddår med mindre de
også er delelige med 400 (1200, 1600, 2000, 2400 etc.).
Skuddår ble innført i Norge med den gregorianske kalenderen i år 1700.
Skuddårsdagen var i gamle dager den eneste dagen kvinnen kunne
fri. Mannen har alltid kunnet fri på en hvilken som helst dag. I våre
dager er det likestilling på dette området også og kvinner kan fri
hele året. Likevel er skuddårsfrieri fortsatt populært, på
skuddårsdagen kan mannen i følge gamle skikker nemlig ikke si nei
uten å betale bot. Svarer mannen nei, må han ut med en bot, på
tolv par hansker. Hanskene skal skjule kvinnens manglende
forlovelsesring.
Man har ikke noen holdepunkter for å fastslå hvor skikken med at kvinner kan fri på den
29.2. stammer fra. Det vises til en skotsk lov av 1288 at kvinner av både høy og lav rang
hadde denne retten og at dersom mannen ikke ville ta henne til ekte, skulle han idømmes
en mulkt på 1 pund eller mer etter som han var bemidlet til, med unntak av de tilfeller der
han kunne bevise at han alt var forlovet eller gift med en annen kvinne.
Noen få år senere ble en lignende lov passert i Frankrike, og i det 15. århundre ble
skikken legalisert i Genova og Firenze.

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 07. mars
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 14. mars
Tlf. 743 87 000 e-post: post@leka.kommune.no
Tlf. Legevakt etter kl. 15.30 - 743 99 750
Tlf. Leka sykestue - 743 87 200
Utgivelsesdato for Lekaposten framover 28.03 – 11.04 – 25.04 – 09.05 – 23.05 – 06.06
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________________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000
Dagen derpå!
Lekakonferansen er historie. Det er for tidlig å si hvorvidt den var historisk viktig for
mikrokommunene.
Dagen derpå får vi heller støtte oss til de overskriftene avisene trykker.
”Lover Leka langt liv”(Namdalsavisa), ”Lover mer til mikrokommunene”(Adresseavisa)
og ”Lysere framtid for småkommunene”(Trønder-Avisa). Felles for disse overskriftene
er at de refererer seg til Kommunal- og Regionalministerens egne uttalelser.
Som arrangør sitter vi igjen med en god følelse. Vi tror de fleste reiste herfra med et
inntrykk av at konferansens innhold var nøye ”timet” og at forarbeid og gjennomføring
holdt høyt nivå.
Ettersom Lekaposten snart skal gå i trykken gir ikke denne anledningen rom for
omfattende detaljer. Jeg anser heller ikke det som spesielt viktig nå når en åpen
konferanse nettopp er avsluttet.
For ordføreren er det viktigste å få rette en takk til hjelperne. Til alle de som på en eller
annen måte hadde oppgaver å løse og som tok nødvendig ansvar for dette.
Dersom dette initiativet skulle medføre at småkommunene, -økonomisk eller på andre
måter kommer styrket ut, er Lekakonferansen 2008 gull verdt.
Vi har uansett vunnet nye venner for Leka kommune. Dette er i og for seg også en styrke.
Jeg avslutter med å nevne Helene og Sindre som påtok seg å være konferansens ”vindu”
mot ungdom og framtid. Deres bidrag ga virkelig ”sjel” til hva som definitivt er det
viktigste i alle småsamfunn; fellesskapsfølelsen. Takk!
Arve Haug
ordfører
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mikrokommunenes felles plattform
etter Lekakonferansen 2008
Mikrokommune utfordringer - ”hva vi mener må til for å sikre framtiden
for mikrokommunene".
Sørheim – utvalgets anbefalinger gjør at mindre kommuner med stor fraflytting kommer svært
dårlig ut. Disse kommunene har vi definerer som mikrokommuner etter følgene kriterier:
1. Kommunen må ha folketall under 1000
1. Kommunen må ha hatt kraftig nedgang i folketallet.
2. Arbeidsplasser i kommune administrasjonen har stor betydning for å opprettholde bosetningen.
3. Avstand til kommuner som det kan være aktuelt å samarbeide / slå seg sammen med er stor.
4. Kommunikasjonen er slik at en må bruke ferje el. hurtigbåt.
Sørheim-utvalget er ikke samstemt i alle konklusjonene og det er følgelig noen
flertallsanbefalinger med varierende mindretall. Utvalget følger opp en del av Borge-utvalgets
anbefalinger og flere av prinsippene som legges til grunn, kan virke fornuftige.
Sørheimsutvalget har imidlertid ikke tatt hensyn til kommuner med sterk fraflytting, jf mandatet.
Utfordringen for ”mikrokommunene” er at alle taper på en slik omlegging. Selv
med inntektsgarantien (INGAR) som skal skjerme for brå endringer i inntekter fra ett år til et
annet, taper de fleste av kommunene allerede i første år, noen betydelig. Slik vi oppfatter dette er
INGAR kun ment å være et overgangssystem. Over tid skal de kommunale inntektene nå nivået
som stipulert uten INGAR. Det er ikke mulig å opprettholde normalt servicetilbud med en slik
inntektsnedgang.
Bosettingsmønster og næringsliv i mikrokommunene blir sterkt påvirket av summen av statens
politikk. Det kommunale inntektssystemet for kommunenes og fylkeskommunens aktivitet er
særdeles viktig. Inntektssystemet er et viktig virkemiddel for gjennomføring av regjeringens
velferds- og regionalpolitikk. Da det ikke er noen automatisk sammenheng mellom tjenestebehov i
kommunene og nivå på skatteinntekter støtter vi forslaget til Venstre og Senterpartiet mht.
utvikling av en modell som løfter alle kommunene til minst 95 prosent av landsgjennomsnittet.
Forskjellene i skattenivå mellom kommunene gir så store inntektsutslag at det derfor er stor fare
for at det oppstår varige forskjeller i velferdsproduksjon, samfunnsutviklerrollen og utviklingen av
kommunene som dynamisk, lokalpolitisk arena.
Forskning viser at en høyere utjevningsambisjon enn den vi har i dag, ikke vil redusere det
næringsmessige engasjementet (Western 2006 m. fl.). Kommunal adferd og virkelighet viser det.
Forslaget om økt inntektsutjevning vil derfor gjøre skattesvake kommuner mer robuste til å utvikle
både velferdstjenester og næringsliv, noe som er et skritt i riktig retning.
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Det foreslåtte, nye distriktstilskuddet, som skal erstatte bl.a. Nord-Norge tilskuddet og
regionaltilskuddet, ser ut til å få utilsiktede virkninger, for eksempel for små kommuner.
Vi anbefaler at dette gjennomgåes på nytt, slik at en her kommer fram til ordninger som ivaretar
småkommuner hvor de enn befinner seg i landet. Noen kommuner her kalt "mikrokommuner" med
under 1000 innbyggere, med synkende folketall og lave skatteinntekter, og samtidig har en
beliggenhet som gjør det unaturlig å samarbeide med nabokommuner i særlig grad, bør ivaretas
særskilt. Dette gjelder omlag 10 kommuner, med til sammen rundt 5000 innbyggere. Disse
kommunene har også hatt og har fortsatt en kraftig tilbakegang i folketallet slik at en her blir
”dobbelt straffet”. Mange av disse kommunene blir påført ufrivillige kostnader da mulighetene for å
effektivisere tjenestene ikke alltid er tilstede. En egen innsats for disse vil til sammen utgjøre svært
beskjedne beløp, så det bør være overkommelig å finne en egnet løsning. Det bør heller ikke gi
presedens for andre kommuner.
Sørheim- utvalgets innstilling representerer en uheldig kontinuerlig nedbygging av
mikrokommunene.
Vi foreslår derfor at det etableres et system med et inntektsgolv som sikrer/låser
inntekstgrunnlaget over tid slik at kommunens velferdsoppgaver blir varetatt på en tilfredsstillende
måte. Staten har et ansvar for at mikrokommunene skal ha et likeverdig tjenesteproduksjon og et
apparat for å kunne ivareta rollen som utviklingsaktør. Utviklingsperspektivet er også avhengig av
at det skjer noe positivt utenfor ”kommunehuset”, men dette avhenger at kommunen har
utviklingskapasitet.
Vi ber også om at regjeringen tar hensyn til de elementene som ikke er ivaretatt i forhold til
mandatet. Dette gjelder særlig distriktspolitisk tilskudd som skal erstatte det tidligere
regionaltilskuddet og fordeles med 50 % etter folketall. Vi kan ikke se at det er gitt noen
begrunnelse for en slik omlegging som særlig rammer mikrokommunen.

For at mikrokommuner skal sikres stabile vilkår sett over tid
ønsker vi at kommunaldepartementet vurdere følgende:
Tilgang til utviklingsmidler
Vi som bor og virker i mikrokommunene ønsker å tilrettelegge for at en kan stabilisere folketallet og på sikt øke dette. I småkommuner er det ofte slik at kommunen må fylle flere roller, som
normalt blir ivaretatt av et velfungerende næringsliv eller andre private aktører. I mikrokommuner
er det ofte bare kommunen som innehar den organisatoriske kraften til å dra og sette i verk
utviklingsprosesser. Kommunen er i tillegg også den største arbeidsgiveren. Dette fordrer at disse
kommunene stiller opp som samfunnsbygger på en helt annen måte enn større kommuner.
Småkommuner har i dag ikke tilstrekkelig midler til å løse dette. I tillegg vil en slik tilbakegang i
folketallet som de fleste mikrokommunene har hatt kreve ekstraordinære tiltak.. Vi ber derfor
kommunaldepartementet vurder gjeninnføring av de kommunale næringsfondene. Eller at det blir
vurdert å opprette et utviklingsfond som kan brukes til kultur, næring og utvikling.
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Stabile rammevilkår
Inntektssystemet for kommunene er utsatt for hyppige endringer – både i form av
systemendringer og ved skiftende regjeringer. Slik inntektssystemet fungerer i dag finnes det ikke
nok midler til en langsiktig og planmessig utvikling i kommunene. Midlene går til å sikre den
daglige drift iht. lovpålagte oppgaver. Utviklingsoppgaver som kommunene har etter plan og
bygningsloven må i mange tilfeller stilles i bero. Kommunene trenger stabile vilkår for å kunne løse
framtidige utfordringer – her nevnes kort rekruttering, omdømmebygging og utbygging av
infrastruktur som mobil og Internett.
Råderett over naturressurser
Sørheim utvalget har et lite kort avsnitt vedrørende arealavgift på sjøarealer som brukes til
oppdrettsvirksomhet. Dette er et tema som jevnlig har dukket opp de siste 10 årene uten at det er
tatt noe politisk avgjørelse på dette. Slik som vi prinsipielt ser det - og som vi stiller spørsmål om er om det skal være noen grunn til at det ikke skal være avgift på slik virksomhet?
Sammenligningene her er kraftindustrien som også legger beslag på naturressursene og som har
betalt for dette i lang tid. En ser også i forbindelse med utbygging av vindkraft at en bruker det
samme prinsippet.

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

Endring av rutiner ved forespørsel om vandelsvurdering ved utstedelse av skjenke/salgsbevilling
Skattetaten er fra 1. januar 2008 organisert i 5 regioner. Fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag
og Nord-Trøndelag tilhører region Midt-Norge. Vår nye adresse er:
Skatt Midt
Postboks 2060
6402 Molde
Forespørsel om vandelsvurderinger for utstedelse av skjenke/salgsbevillinger, må for fremtiden
sendes til vår nye postadresse. Vi ber om at likelydende forespørsel samtidig sendes ansvarlig
skatteoppkrever med direkte oppfordring om at svaret sendes til Skatt Midt-Norge.
Vi er opptatt av å gi en god og effektiv tilbakemelding på henvendelsene. For at vi skal lykkes i
dette, er vi avhengig av at det ved alle henvendelser oppgis organisasjonsnummer på foretak og
personnummer.
Såfremt det er behov for ytterligere avklaringer, kan saksbehandler kontaktes.

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

Vår i lufta
Gåsunger eller kattlabber - kjært barn har
mange navn – er et synlig bevis på at våren
atter er på tur. Småfuglene kvitrer (i alle fall i
skrivende stund) så det er en fryd.
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2008
Lørdag 9. februar ble årets kommunale kulturmønstring avviklet i Herlaughallen.
Vi hadde bare tre sceneinnslag i år, men de var til gjengjeld veldig bra.
Det var to nydelige sanginnslag og et et artig dansenummer av 9. klasse.
Flotte greier!
I årets mønstring hadde vi også mange flotte utstillingsgjenstander –
som absolutt viser at det er mange kreative og kunstneriske talenter i Leka.
Her var både malerier, blyantegninger, skulpturer, fotografier med mer.
Mye imponerende og kreativt arbeid var nedlagt her.
Så vi takker for en flott innsats av dere unge som deltok på mønstringa
og håper å se dere også til neste år – sammen med mange flere.
Bare begynn å jobb mot neste års UKM allerede nå!
I årets UKM ble det også avholdt en quiz, noe som engasjerte mange.
I alt 67 personer deltok i konkuransen. Vinnerlaget fikk en UKM frukt ”strut”.
SÅ…. Vil vi også rette en stor TAKK til alle dere som var med og hjalp til å under
arrangementet. Uten dere ville vi ikke fått det til. Hjelp til lyd og lys, kjøkken, jury
tilrettelegging og opprydding…..TUSEN TAKK!
Hvem som ble valgt ut til å representere Leka på UKMs fylkesmønstring i Verran 4-6. april og
resultatet av quizen står på trykk i dagens Lekapost!
Mange hilsener fra UKM komiteen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

UKM JURYEN HAR BESTEMT AT DISSE INNSLAGENE
VIL FÅ MULIGHET TIL Å REPRESENTERE LEKA PÅ FYLKESMØNSTRINGEN
I VERRAN 4.-6. APRIL!
SCENE:
•
”Trio Duo” og sangen ”perfeckt picture”
Med Birigtte Helmersen, Line Mårvik Pettersen og Tone Sofie Stene.
•

”Amalie og Helene” og sangen ”Imagine”
Med Amalie Hansen Sønnesyn og Helene Totland

UTSTILLING:
•
Ida Martine Pettersen med fotografiet ”regnsky”
•
Amalie Hansen Sønnesyn med oljemaleriene ”Hearts”
•
Thomas Westgård med skulpturen ”Bambi”
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HER ER RESULTATENE FRA UKM QUIZEN:
Det var i alt 13 lag med til sammen 67 deltakere. Vinnere av quizen ble ”superlaget” som besto av
Celia, Ove og Thomas Westgård, Willy Hansen, Dagfinn Johansen og Jonny Juliussen. De fikk 72
poeng av 85 oppnåelige. GRATUERER TIL DEM!!! Premien besto av en stor ”UKM-fruktstrut”.
Ellers var plasseringene som følger:

1. SUPERLAGET
2. SPICEGIRLS
3. TEAM NA
4. TEAM JURY
5. GLUPINGENE
6. TEAM MOBILE
7. ASSWHOPPERS
8. TEAM SIRI, JULIE, AMALIE OG HELEN MARI
9. STEINSJENTAN
10. TEAM KRISTINA
11. KNUT STRUGSTAD OG & CO
12. EMOKIDS
13. DE UTROLIGE

72,0 p
70,5 p
69,5 p
67,5 p
65,0 p
58,0 p
57,0 p
41,5 p
40,5 p
39,0 p
36,0 p
35,5 p
31,0 p

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

Vi må også i år ha en 17.mai-komite, som kan ta ansvar for hele 17.maiarrangementet på Leka, tog, taler, krans på bauta, leker, pynting og rydding, osv.
Overskudd beholdes av arrangøren.
Interesserte melder fra til sentralbordet 743 87 000 innen fredag 14.mars.
Jfr. F. sak 40/97 dekker kommunen følgende utgifter til 17. mai arrangement:
Utgifter til barna:
◊ Is, brus, premier ved konkurranser
Andre utgifter:
◊ Renhold
◊ Reiseutgifter for musikkorps og 17.mai-taler med inntil kr. 500,- totalt for hvert
arrangement.
◊ Arrangementene skjer i kommunale bygg vederlagsfritt.
Dersom det er flere søkere ved 17.mai-arrangementet på Leka, skal tildeling avgjøres av
formannskapet. Er det kun en interessent gis melding om tildeling fra administrasjonen.
Utgifter dekkes av formannskapets disposisjonskonto i henhold til ovennevnte, og
utbetaling skjer etter attesterte regninger fra ansvarlig arrangementsleder.
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Leka sanitetsforening holder årsmøte på hyblene, Husby
Søndag 24. februar kl. 15.00
Vanlige årsmøtesaker
Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen
Styret

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

Sofa ønskes kjøpt.
Tale, telefon 743 99 997

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

—BINDALSBYGG—
Bindalsbygg AS, 7980 Terråk

Vår nye rørlegger/snekker Morten Ulriksen, er åpen for business!
Morten er både rørlegger og snekker, og kan utføre alle oppdrag i forbindelse med
renovering og nybygg!
For kontakt: Tlf: 971 78 511 eller 750 34 840
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurs i Toving

12 timers kurs i toving
LØRDAG 01. OG SØNDAG 02. MARS KL. 1000-1600
Kurset skal lære deg å lage ulike artikler.
Kurset koster kr 400 + materiale
Kun få ledige plasser igjen!!!!
Kurset holdes på skolen
Bindende påmelding til Gunhild Haug.
Tlf: 74 39 97 86 / 95 80 91 00

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

GUDSTJENESTER
02. mars

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

09. mars

Maria budskapsdag
Avskjedsgudstjeneste Kolvereid kirke kl. 1100
v/ biskop Finn Vagle og prostiets prester. Kirkekaffe i Nærøy
kulturhus

20. mars

Skjærtorsdag Nattverdsgudstjeneste Leka sykestue kl. 16.00
v/ sokneprest Donata Faustmann

24. mars

2. Påskedag Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 11.00
v/ sokneprest Donata Faustmann, nattverd, ofring til
menighetens arbeid.
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øvelser våren 2008
27.02.

kl 1630-1730

12.03.

kl 1630-1730

26.03.

kl 1630-1730

16.04.

kl 1630-1730

30.04.

kl 1630-1730

14.05.

kl 1630-1730

17.05.

opptreden i gudstjenesten kl 1100

28.05.

kl 1630: opptreden og øvelse på sykestua

11.06.

kl 1630-1730: avslutning. Sjokoladekake og utdeling av diplom.

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

Årsmøte i UL -Lekamøy
Lørdag 1. mars kl 1500.
Vi servere sodd.
Saker:
• Regnskap
• Valg
• Videre drift
Velkommen
Styret i UL- Lekamøy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Demensforeningen fra Nærøy

Onsdag 27. februar
kommer Demensforeningen fra Nærøy på besøk.
Vi inviterer dere alle sammen til et informasjonsmøte om
demens og alderdom,
Lekatun kl 2000.
Enkel servering
Hjertelig Velkommen
Arr: Pårørendeforeningen for beboere ved Leka sykestue.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Leka idrettslag
Årsmøte fredag 29. februar kl. 1900 på skolen
Helene, Rasmus og Sindre vil presentere sin prosjektoppgave om Leka IL.

Velkommen
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Bygdekvinnelaget i Leka avholdt årsmøte onsdag 13. februar.
Årsmøtet ble enig om å legge Bygdekvinnelaget i Leka ”på is” fram til høsten da det har vært
vanskelig å finne noen som vil sitte i styret, samt at lite oppmøte på årsmøtet viser at
interessen ikke er stor for øyeblikket.
Det inviteres til jentekveld i løpet av september – der tema blir videre eksistens/revitalisering
av Bygdekvinnelaget i Leka.
Som følge av enighet om å legge laget på is, ble det heller ikke foretatt noe valg, eller fastsatt
noen kontingent for inneværende år.
Når det gjelder månedens blomst som Bygdekvinnelaget i Leka har delt ut de siste årene ble
det bestemt at denne ordningen også legges på is inntil videre.
Pr dags dato foreligger det 5 forslag på til sammen tre kandidater, disse får tildelt sin blomst i
denne utgave av Lekaposten.
Bygdekvinnelaget i Leka har vedtatt å gi kr. 8.000,- til kronerulling for stor oppvaskmaskin til
Herlaughallen.
Bygdekvinnelaget i Leka gir kr. 8.000,- til BUT for innkjøp av bestikk, kopper og
glass slik at det kan dekkes til 100 personer i Herlaughallen. Evt restbeløp øremerkes innkjøp
av kaffekanner og brikker/duker til kjøkken i Herlaughallen.
Bygdekvinnelaget i Leka sponser buss for barn og foresatte til teateroppsetning
”Folk og røvere i Kardemomme by” i Kulturhuset i Nærøy onsdag 11. juni. Mer informasjon
kommer senere.
Beathe Mårvik, referent

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

MÅNEDENS BLOMST i februar 2008

Ved denne kåringen var det forslag på 5 kandidater til månedens blomst, der to av
kandidatene er nominert av to personer. Vinnerne av månedens blomst er:

Kjell Arve Sønnesyn
Begrunnelse 1:

Som fotballtrener for småguttelaget har han gjort en flott innsats
som gjorde at laget ble kretsmestere.

Begrunnelse 2:

Kjell Arve fortjener månedens blomst for sin innsats som
fotballtrener, med det resultatet at småguttelaget ble
kretsmestere. Han har gjort en god jobb.

Vidar Furre
Begrunnelse:

Han driver Vertshuset Herlaug. En plass hvor folk kan møtes. Han
er en trivelig mann.

Per Helge Johansen
Begrunnelse 1:

For sitt arbeid politisk ang. anbudsrunde om ny
ferjekonsesjon på Skei-Gutvik sambandet. Han har jobba intenst
for at vi fortsatt får overbygd ferge over Lekafjorden uansett hvem
som vinner anbudet.

Begrunnelse 2:

For sitt fenomenale og utrettelige arbeid med å beholde overbygd
ferje og få utvidet avgangene i helgene fortjener han månedens
blomst.

Bygdekvinnelaget i Leka gratulerer alle tre med månedens blomst i februar.
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--------------------------------------------------------------------------------------------

Kronerulling stor oppvaskmaskin Herlaughallen:
Julebordskomiteen
Bygdekvinnelaget i Leka
Leka Opplevelser
Allidrettsgruppa

kr. 5 080,kr. 8 000,kr. 1 000,kr. 2 000,-

Lag og foreninger oppfordres til å bidra til kronerullingen.
Bidrag kan settes inn på ”Konto for gode formål” – 4202 15 02884.
-------------------------------------------------------------------------------------------...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Dialektkråa

Når denne spalte, sammen med dette uomtvistelig på alle måter
fremragende organs øvrige innhold, kommer det lesende publikum til
kunnskap er allerede februar måned langt framskreden.
Vinteren har hiten til vært preget av mildere grader enn det som var vanlig
før i tida. Fortsetter det slik blir det neppe mye bruk for lysløypa i Brikdalen
eller andre innretninger eller aktiviteter som forutsetter noe nedbør i fast form.
Om ikke forholdene ligger helt til rette for verken skiskyting eller skiflyging i det nære miljø, og
det har det vel aldri gjort, så er det mye slikt å finne på TV nettopp på denne tiden.
Vinteren er på langt nær over, det har hendt før at den slår hardt til både i denne og neste
måned.
Vi vil derfor hitsette noen husråd for årstiden, også denne gang fra Lorents Didrik Klüvers
”Bonde-Practica fra 1815:
Vær i denne Tid agtsom for Kulde og fugtig Luft, som kan skade din Helbred. Brug Klæder,
som kan holde dit Legeme passende varmt, og Fødderne tørre. Gaae ikke længe ude om
Morgenen fastende, men nyd noget Drikke og Spise før du begiver dig du i Luften, eller og røg
lidet Tobak, om du er vant dertil. Dette er et godt Forebyggelsesmiddel mod de skadelige
Uddunstninger som Snee- og Iis-Smeltingen giver fra sig.
Om det skulle bli beskjedent med lokale vintersportslige evenementer i februar, så
kompenseres dette i rikt mon gjennom den storstilte konferansen om Lekas, og andre
”mikrokommuners” fremtidige skjebne som nettopp er avviklet, og som ikke usannsynlig vil
sette preg på hele øya og dette lokale organs innhold i lang tid framover.
Så over til det som egentlig er denne spaltes oppgave: Ord og uttrykk fra tider som var:

Ord
Saupskoilt (dumskalle), skrompin (overlegen, skrytete), gårpin (svært tilfreds, helst med seg
selv), kvem (kvinne som er tuklete og får lite til), ufainsli’ (uhåndterlig).

Uttrykk
Vi har i denne spalten kommet inn på noen av øyas for lengst henfarne originaler som både i
levesett, og kanskje enda mer i måten å uttrykke seg på, merket seg ut. En av disse, fra
nordøst på øya, var kjent for å si mye rart. Han hadde en hund som alltid var med når han var
ute og gikk. Han skrøt stadig av dette dyret av ubestemmelig rase, særlig hvor nøysomt det
var i matveien. Et av de utsagn som kom i den anledning er gjengitt nedenfor:
”Hain e’ frøkteli’ gla i kaillpotetes, særli’ ves dein e’ varm med liti flæskfeit på.
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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.

-------------------------------------------------------------------------------------------Fra barnemunn:
•

En ektefelle er den fellen man går i når man gifter seg.

•

Bak pannen ligger hjernen på lur.

•

Indre verdier betyr at man har vært så uheldig å svelge en tikroning.

•

I befruktningsøyeblikket smelter moren sammen med faren. Først blir moren
bestøvet. Så fester støvet seg og begynner å slå røtter. Etterpå kommer babyen ut
av en luke i enden av moren.

•

Morfar mistet jobben sin fordi de ga ham opp der han jobbet. Men nå er han
omskjært til snekker.

•

Høner suspenderer, fordi de trekker beina etter seg på grunn av at de har hoftekam
på hodet.

•

Suspendert er en måte å gå på. En veldig fin måte som rike folk gikk på i gamle
dager. Det er det samme som å spankulere.
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Vi hilser og gratulerer...
Magnar Olaisen
Gratulerer hjerteligst med 17-årsdagen som var den 18. februar.
Hilsen mamma og Pål
Pål Husby
Gratulerer hjerteligst med 61-årsdagen i dag den 22. februar.
Hilsen Solfrid og Magnar
Dora Lund 80 år.
Vi ønsker å gratulere verdens sprekeste og beste oldemor/bestemor
med 80 års dagen 7. mars.
Vi gleder oss å treffe deg på dagen, hilsen Caroline og Therese.
Christian og Stian hilser oxo :-)
Hege Merete Haug Westerhus fyller år, og gud hjelpes meg som tia går!!!
Gratulerer m 35 års dagen 22. februar.
Klem fra Therese og Co.
Caroline Lund Sollie 9 år.
Gratulerer m dagen 5. mars go jenta vårres.
Stor klem fra MAMMA, PAPPA og turbo Christian.
OVVVVVE 34 år
Gratulerer m dagen 16. februar, hilsen Leel/Treeze.
Elise
Gratulerer med 10-årsdagen den 5. mars.
Stoooore klæmma kjæm fra
mamma, Rune, Hanna, Helge og Tommy
Tusen takk for alle gaver og blomsterhilsner på min 80 års dag.
Hilsen Inger Johanne Hanssen
Til Jonny Juliussen
Gratulerer med vel overstått 45-årsdag.
Hilsen mamma og Monika
Gratulerer Viktoria med vel overstått 7-årsdag.
Masse klemmer fra tante og farmor
Jeg vil si tusen takk for alle fine gaver jeg har fått.
Stor takk til alle, samt Coop Leka og NTE Expert.
Gunnar, Anita og Tom Freddy
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MANDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1700-1800 - Småbarnstrim i Herlaughallen
1800-2000 - Åpen svømmehall - alle
2030
- STEP på 2T
2000-2200 – Fotball A-lag

ONSDAG
1830–2000 - Åpent bibliotek
2000
- Yoga
1730-1900 – Allidrett 1. – 5. klasse
1800-2000 - Miniatyrskyting Lekatun
1900-2000 – Allidrett jenter 8. 9. 10. kl
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
2000-2200 – Fotball A-lag
Kino UL Lekamøy – 1-2 ganger pr mnd.
Se etter oppslag

FEBRUAR
Fredag
Lørdag
Søndag
Onsdag
Fredag
MARS
Lørdag
Søndag

TIRSDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1500–1700 - Åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
1800-1900 – Svømmetrening 1-3 klasse
1900-2000 - Svømmetrening 4-10 klasse
1800-2000 – Fotball smågutt/piker
1830
- Spinn 45
1930
- Bodypump
2100
- Spinn 30
2000
- Korøvelse i Frøvik
TORSDAG
2000
- Bingo
1830
- spinn
1930
- Bodypump
1730-1830 - Fotball smågutt/piker
1830-2000 - Fotball m/mer gutter 6-10 klasse
2000-2200 - Linedance i Herlaughallen
2100
- Step/aerobic - nybegynner

LØRDAG
1600-1800 – Fotball A-lag
SØNDAG
2000
- Bingo
2100-2200 - Badminton

22
23
24
27
29

Kino – UL Lekamøy
Klatring i Herlaughallen kl. 1200-1330
Årsmøte Leka Sanitetsforening – hyblene kl. 1500
Informasjonsmøte Lekatun kl. 2000 – Nærøy demensforening kommer
Årsmøte i Leka Idrettslag – Herlaughallen kl. 1900

01

Tovekurs kl. 1000-1600
Årsmøte UL Lekamøy kl. 1500
Tovekurs kl. 1000-1600
Fastegudstjeneste i Leka kirke kl. 1100
Familiekonsert med Thomas Brønnbo på Solsem kl. 1930
Basar i Herlaughallen kl. 1500. Arr. Leka Blandakor
Visitasgudstjeneste

02

Fredag
07
Søndag
16
Søndag
09
APRIL
Lørdag
26 Sangerfest i Fjellvang. Arr. Leka Blandakor
MAI
Lørdag
03 Borglig konfirmasjon
Lørdag
31 Konfirmasjon – Leka kirke kl. 11.00
JUNI
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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