Utgiver: Leka kommune

Dato: 24/10 - 2008

Nr: 20/08

TRIMKORT 2008
Siste frist for å levere inn trimkort er
LØRDAG 1. NOVEMBER,
etter det vil enkelte trimposter bli tatt ned for vinteren.
For å få kjøpt krus må voksne har 15 klipp,
barn under 10 år og voksne over 60 år må ha 12 klipp.
Kr. 100,- legges i konvolutt i lag med kortet i egen postkasse på Joker’n.
Trekning av overraskelse på kort som er innlevert, spesialtrekning på de som har greid
over 20 poster – det blir også ekstra trekning for de under 10 år og de over 60 år som
har mer enn 17 klipp. (Husk å skrive alder på barna).
Så alle bør levere kortene innen fristen.
Allidrettsgruppa i Leka IL

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 31. oktober
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 07. 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: 21.11, 05.12, 19.12
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_____________________________________________________________________

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000
TIL SKATTYTERNE!
Beklageligvis har det vært en del feil og forsinkelser med høstavregningen. Men når dette
leses har forhåpentligvis alle skattytere med tilgodebeløp fått sine skattepenger!
Noen få er blitt oppdekket pga. skyldig mva. eller andre statlige krav.
Brev til de det gjelder er sendt direkte til skattyterne.
Noen av feilkildene var at tilleggsforskudd var innbetalt for sent (30.04. for lønnstakere og
pensjonister, 31.05 for næringsdrivende), eller at det var brukt feil KID eller feil år ved
innbetalingen. SOFIE (regnskapssystemet) har i noen tilfelle ”bokført” tilleggsforskudd som
restskatt, selv om innbetalingen har skjedd til rett tid. Som en
følge av dette er s/y påført ukorrekt rentetillegg, og det må kjøres ny avregning for
vedkommende.
De med restskatt har som tidligere år forfall 3 og 8 uker fra utleggsdato. Restskatt under kr.
1.000 forfaller om 3 uker.
De som får store restskatter, og som ikke har mulighet til å gjøre opp ved forfall, bør ta opp lån
for å betale skattegjelden. Med de forsinkelsesrentene som er, vil det lønne seg å ta opp
banklån.
VIKTIG: Kontroller avregningen – og er det feil med innbetalingene – ta kontakt med
skatteoppkreveren !
For ligningsmessige forhold må det sendes klage slik som opplyst på oppgjørsblanketten, og i
avisannonsene.
Ha en fortsatt trivelig høst!
Med vennlig hilsen
Kirsten Pettersen
skatteoppkrever
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nav Leka stengt onsdag 29.10. og onsdag 5.11.
NAV Nærøy betjener telefonen. Kvitteringskort, reiseregninger, ref av egenandeler etc.
kan leveres i ekspedisjonen på kommunen.
Tone
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LEDIGE STILLINGER I LEKA KOMMUNE
Leka kommune er en trivelig kystkommune vest i Nord-Trøndelag. Administrasjonsstedet ligger på Øya Leka.
Kommunen har ca 586 innbyggere. Hovednæringene er jordbruk, fisk/sjømatoppdrett og servicenæringer. Leka
blir ofte omtalt som Midt-Norges Sagaøy. Her finnes mange historiske minnesmerker og geologisk er øya en
sjeldenhet. Leka kommune har barnehage, 10-årig grunnskole, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall og
idrettshall.
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

Har du lyst til å jobbe i ett utfordrende miljø?
Leka sykestue er ett forholdsvis nytt sykehjem der alle beboerne har enerom. For tiden bor det 12
stykker til oss med forskjellige behov. Vi er bemannet slik at alle jobber i hjemmesykepleien og på
sykehjemmet. Vi har egen lege og fysioterapeut, samt stasjonert ambulanse.

SYKEPLEIERE - vikariat
Vikariat i 100 % stilling er ledig for tiltredelse snarest, varighet frem til 01.06.09.
Vikariat i 80 % stilling er ledig for perioden f.o.m. 01.01.09 t.o.m. 31.12.09.
Rundturnus med påregning av nattvakter og arbeid hver 3 helg. Det er ønskelig med førerkort kl B da
det er felles turnus for institusjon og hjemmebasert pleie/omsorg. Vernepleiere kan også søke
vikariatene. Det er en fordel om søkeren behersker Profil, men ingen betingelse.
Rekrutteringstiltak: Sykepleiere gis 6 års antesipert lønnsansiennitet ved tilsetting. 3 års
sykepleiestudenter avlønnes med kr 301.300,-.
Søknadsfrist 10.11.08
*********

HJELPEPLEIER - vikariat
Vikariat i 71,5% stilling for tiltredelse snarest, varighet noe usikkert, med 1 mnd. kontrakter.
Rundturnus med jobbing hver 2. helg. Det er en fordel om søkeren behersker Profil, men ingen
betingelse.
Søknadsfrist 29.10.08
*********

KOKK- vikariat
Vikariat i 100% stilling, tiltredelse snarest, varighet litt usikkert, med 1 mnd kontrakter. Dagarbeid med
jobbing hver 3. helg.
Søknadsfrist 29.10.08
*********

HELSESEKRETÆR – vikariat
Vikariatet 60% stilling er ledig er ledig for perioden f.o.m. 01.01.09 t.o.m. 31.03.09.
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 avtale. Kommunen er behjelpelig med bolig og barnehageplass.
Spørsmål ang. stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf 74387217.
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes Leka kommune v/personalkonsulent, 7994
Leka. Søknadsfrist 10.11.08
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Statsbudsjettet for 2009
Regjeringen legger opp til en samlet realvekst i inntektene til kommunesektoren
på 8,4 milliarder kroner i 2009. Av dette utgjør 4,7 milliarder kroner frie inntekter.
Kommunene får dermed mer penger enn det som var varslet i
kommuneproposisjonen i mai. Fra 2008 til 2009 er det på landsbasis en nominell
vekst i kommunenes frie inntekter på 6,9 % (fra RNB-nivå 2008). Kommunene i
Nord-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntekter på 8,7
% i 2009, dette er 1,8 % høyere enn landsgjennomsnittet.(fra RNB 2008).
Leka kommune har vedtatt driftsramme/økonomiplan for 2009. Statsbudsjettet gir
Leka kommune en vekst i forhold til vedtatt økonomiplan på ca. kr 300 000,- og
dersom lønns- og prisvekst holder seg innenfor et rimelig nivå ser det ut som at
man kan opprettholde dagens nivå på tjenesteproduksjon.

Budsjettår
Tekst

2 007

2 008

Regnskap

Budsjett

2 008 2 008 2 009
Rev.

Avvik

Økoplan

stsbud.

2 009 2 009
Rev.

Avvik

Statsbud.

Driftsinntekter

Innbyggertilskudd
Utgiftsutjevning
Rest innbyggertilskudd
Overgangsordninger
Utenfor overgangsordn
Namdalstilskudd
Distriktstilskudd
Regionaltilskudd
Endring oppdatert folketall
Bundet skjønn (KRD)
Esktraordinært skjønn(Lekapakken)
Prosjekttilskudd
Budsjettavtale (nedgang folketall)
Psykiatrimidler
Selskapsskatt
"Bykletrekket"
Netto inntektsutjevning

-4 142
-7 027

-4 453
-7 514

3
0

3
-216

-4 446
-7 822
-211

-5 296
-5 083

-5 296

-2 661
-1 100

-2 000
-1 100

0

-511

-45
2
-2 827

-54
2
-3 454

-1 545
-1 100
-455

-54
-3 454

-7
308
211
3
-216
0
5 296
-5 296
0
-455
0
455
0
-511
0
0
2
0

-5 322
-8 059
1
-258
-901

-5 510
-9 203
-164

-897
-5 535

-5 561
-173
-3 000

0
-2 700

-621
2
-3 525

-3 525

0

Sum rammetilskudd
SKATT
Sum frie inntekter

-22 880 -24 593 -24 383
-7 979

-8 466

-8 635

-30 859 -33 059 -33 018

0

-210 -27 417 -27 534
169

188
1 144
164
1
-258
-4
5 535
-5 561
-173
0
-300
0
0
0
-621
0
2
0

-8 866

117

-9 050

184

-41 -36 283 -36 584

301
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Tilskudd til kjøp av melkekvote i Leka
I hht. Kommunestyrets vedtak i sak 14/05 gis støtte til kjøp av melkekvoter i Leka.
Innmeldingsfrist for kjøp av statlig kvote er 1. desember.
Frist for privat omsetning (kjøp av privat kvote og salg av kvote) er 1. oktober.
Kjøp av kvote i år har virkning fra nytt kvoteår som starter 1. mars 2009.

STATLIG OMSETNING
Leka kommune vil, etter søknad, innvilge et tilskudd på inntil kr. 0,50 pr. liter ved
kjøp av statlig melkekvote.
Tilsagnet gis med følgende vilkår: Dersom søkeren selger melkekvoten innen 3-tre-år
etter at tilskuddet er gitt, så skal tilskuddet tilbakebetales.
For å få utbetalt tilskudd kreves følgende:
1. Søknad med følgende innhold:
- antall liter som ble kjøpt og innbetalt kronebeløp
- kontonummer som dere ønsker at tilskuddet skal innbetales på.
2. Dokumentasjon på at beløpet er betalt skal foreligge før et evt. beløp blir utbetalt.
3. Samtykke av vilkåret.
Søknaden sendes Leka kommune v/landbrukskontoret.
Søknadsfrist: 1. mars 2009

PRIVAT OMSETNING
Leka kommune kan ved privat kjøp av melkekvote innvilge følgende:
tilskudd: kr. 2 pr. liter begrenset oppad til kr. 20.000
rentefritt lån: kr. 1 pr. liter begrenset oppad til kr. 10.000

Vilkår ved støtte til privat kjøp
Lånet forfaller til betaling etter 3 år.
Tilskuddet kreves tilbakebetalt i sin helhet dersom melkeproduksjonen opphører før
det er gått 10 år. Tilskottet følger bruket ved en eiendomsoverdragelse.
Utbetaling skjer etter framvising av godkjent kjøpekontrakt og kvittering på betalt
beløp, (vedlegges søknad).
Søknad sendes Leka kommune v/Landbrukskontoret

Søknadene for 2008/2009 gis en samlet behandling. Søknadsfrist 1. mars 2009.
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POTETER
Hvit og rød potet på lager.
Ragnhild og Jostein.
TLF.74399682
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSVÆRE SOMMEREN 2009
Leilighet eller hytte ønskes leid på Leka eller nærområde i 4 uker sommeren 2009.
Tidsperiode kan avtales.
Tlf. 93440921
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTBALLAVSLUTNING FOR 1-3 KLASSINGER
Tirsdag 28. oktober kl 1830 blir det fotballavslutning i lille Herlaughallen.
God mat og drikke.
Premieutdeling og kanskje noen aktiviteter.
Velkommen
Hilsen Fotballgruppa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIL SALGS
4 gode piggdekk 155/80 13” på felg til Opel kadett selges rimelig.
Harald Taraldsen, 743 99 398
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUL I SKOMAKERGATA NÆRØY 18. NOVEMBER
Tirsdag 18. november kl 18 viser de Jul i Skomakergata i Nærøy Kulturhus
Hvis dere ønsker, kan jeg bestille gruppebilletter, slik at vi får det litt rimeligere.
Vi kan også prøve å samkjøre.
Ønsker dere å være med, så send en sms eller ring Annette, tlf: 90 75 79 56
Hilsen Annette
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONSERT
Konsert med Thomas Brøndbo i Gravik kirke 6. november kl. 19.00.
Koret Variable er med.
Inngang

voksne
barn

kr. 150,kr. 50,-

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

DEMENSFORENINGA I NÆRØY KOMMER PÅ BESØK
Torsdag 30. oktober kl 1700 kommer demensforeningen fra Nærøy til Leka.
De ønsker å informere oss, ha en prat rundt kaffekoppen og vise oss en film.
Vi møtes på hyblene på sykestua kl 1700.
Alle er hjertelig velkommen.
For pårørendeforeninga Annette T. Pettersen.
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INNENDØRSSKYTING
Gutvik Skytterlag starter opp med miniatyrskyting innendørs på følgende onsdager:
Dato:
29.10
05.11
12.11

Ansvarlig:
Jan Tiller – Viggo Bjørknes
Karl Øvergård – Tor Aune
Vidar Mikalsen – Morten Uldriksen

19.11

Årsmøte kl. 19.30

26.11
02.12
09.12
16.12
06.01
13.01
20.01
27.01
03.02
10.02
17.02
24.02

Jens K. Kjærstad – Paul Guttvik
Morten Uldriksen – Børge Lysfjord
Karl Øvergård – Tor Aune
Jan Tiller – Viggo Bjørknes
Viggo Bjørknes – Jan Tiller
Morten Uldriksen – Børge Lysfjord
Karl Øvergård – Jens K. Kjærstad
Paul Guttvik – Egil Reppen
Tor Aune – Vidar Mikalsen
Viggo Bjørknes – Jan Tiller
Morten Uldriksen – Børge Lysfjord

Skytingene starter kl. 19.00 og kalde dager kan det være kjekt å tenne opp litt før!
Det går an å bygge men må avtales med den du bytter med.
Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen.
Viggo Bjørknes
Leder
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vintertid
Søndag 26. oktober stilles klokken tilbake
en time fra kl 3 til 2.
Dermed er det vintertid igjen, eller normaltid.
Det er nemlig sommertid som er det unormale.
Det betyr at det blir tidligere mørkt om kveldene,
og da er det viktig å finne fram reflekser igjen og
ikke minst BRUKE dem.
Og husk at voksne er ikke mer synlig i mørket enn
barna er… – så oppfordringen går til både store og
små:

BLI SETT – TA PÅ REFLEKS
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Markering av

”VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2008”
Onsdag 22. oktober ble ”Verdensdagen for psykisk helse 2008” markert på Leka.
BUT (Leka barne- og ungdomsteam v/ Venke, Annette, Ingunn, Aina Hege, Kjell-Arve,
Ole-Kristian og Grete) sto som arrangør.
Det hele startet med fakkeltog fra skolen ned Leknesbakken og opp gangveien tilbake til skolen
– og toget ble faktisk 10 meter lengre i år enn i fjor!!
Etterpå fikk elever, søsken, foreldre, besteforeldre og andre frammøtte servert nystekte vafler og
varm sjokolade i Lille Herlaughall.
Psykisk helse og ungdom har vært tema i tre dager på ungdomsskolen, så etter nødvendig påfyll
av spise og drikke presenterte ungdomsskoleelevene sine gruppeoppgaver for de frammøtte inne
i Herlaughallen.
8. klassen presenterte ulike kollager med følgende tema:

9. og 10. klasse presenterte i form av bilder, film,
selvskrevet tekst og musikk sine tanker om temaet

Psykisk helse og håp
Psykisk helse og velvære
Psykisk helse og problemer

”Annerledeshet”

Til avslutning fremførte 8. 9. og 10. klassingene MOT-sangen.
Ungdomsskoleelevene presenterte på en flott måte sine tanker om et alvorlig og viktig tema.

Mer informasjon om ungdom og psykisk helse:
Psykisk helse i skolen
www.psykiskhelseiskolen.no
Sosial og helsedepartementet
www.psykisk.no
Statens informasjonsside for ungdom
www.ung.no
Mental helse og ungdom
www.mhu.no
SUSS
www.suss.no
Rådgiving om spiseforstyrrelser
www.nettros.no
Rådet for psykisk helse
www.psykiskhelse.no
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GUDSTJENESTER
02.11

kl. 1100 Leka kirke, høymesse v/ Sokneprest Faustmann. Vi minnes
våre døde. Ofring til menighetens arbeid. Nattverd

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.
kl 15.00 – 16.00
øvelse
torsdag, 27.11.
kl 15.00 – 16.00
øvelse
torsdag, 11.12.
kl 15.00 – 16.00
øvelse
torsdag, 18.12.
kl 15.00 – 16.00
øvelse
onsdag, 24.12.
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.
OBS! Øvelsen den 22. oktober blir på en onsdag!
Velkommen til trivelige øvelser!
Hilsen fra Tale og Donata
--------------------------------------------------------------------------------------------

DUGNAD - 30.10.08
Torsdag, 30.10.08 kl. 15.00 – kl. 17.00 blir det vaske-/renholdsdugnad i Leka kirke.

Ta med vaskeutstyr (bøtter, kluter, vaskeskaft).
Konfirmantene serverer kaffe og vafler.
Alle er velkommen til å delta.
Leka menighetsråd
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TV-AKSJONEN 2008 – ”I SENTRUM STÅR ET MENNESKE”
Mellom 80 og 90 små og store samlet seg til felles kveldsmat i Herlaughallen tirsdag
14. oktober i anledning TV-aksjonen.
Masse god mat, korsang, loddsalg, quiz, godt humør og sosialt samvær var rammen rundt
arrangementet.
Vinnere på nummerboka:
T-skorte
T-skorte
Wokpanne m grillvotter
Black and Decker skrutrekker
UMBRO-sekk
Fruktkurv

Neo og Lea Jakobsen
Julie Mårvik Pettersen
Lina Sørli Hansen
Grethe og Roald Haug
Randi Pettersen
Ulrik Sydskjør Hansen

Tusen takk til Coop Leka, Husby Handel, NTE Expert og Lars Garstad for sponsing av premier.
Tusen takk også til Solbjørg Wigum som hjalp til med opptelling på Coop’en og en ekstra stor
takk til Ole Emil og Coop Leka for velvillig bistand med å få satt inn og overført de
innsamlede pengene på aksjonskontoen.
Vinnere av Quizen:
Rigmor, Tor Erik, Kristin F, Tone R., Lidia, Janne Grethe, Anne Stine, Astrid
"Lekakameratene" - Paul H, Jan, Kjetil
Ingeborg, Line og Karin
Solbjørg, Hege, Trygve Einar, Kirsti, Jan Erling
Sigve, Aleksander m.fl
Arve, Ole, Ole og co
”Team Thorsulriksen” - Anja, Marie
Aune/Reppen
Simon, June, Birgitte, Jon Håkon
”SHAJM” - Siri, Helen-Mari, Amalie, Julie, Maylinn
Randi og Alfred, Astrid og Ole, Ingunn
Geir Magne og Rigmor
"The Losers" - Marius, Vegard, Annette

35
33
31
31
30
29
29
24
24
24
23
22
17

poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng

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

RESULTATET AV KJENTE BELØP TIL TV-AKSJONEN FRA LEKA:
Loddsalg under kveldsmaten i hallen resulterte i totalt
Gave/betaling drikke under kveldsmaten
Kunstutstilling i Leka barnehage resulterte i totalt
Fagforbundet i Leka
Støtte fra Leka kommune, ihht formannskapssak 35/08
Leka Sanitetsforenings sykestue – kollekt høsttakkefest i kirka
Innsamlet på bøsser aksjonsdagen

kr. 2 450,kr. 1 489,kr. 2 400,kr.
500,kr. 2 000,kr. 2 677,kr. 20 607,-
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Her kommer fasiten på quizen under kveldsmaten i Herlaughallen 14.10:
Spørsmål:

Svar:

Hva kalles storfuglhunnen
Hva kalles storfuglhannen?
Hos hvilket hjortedyr har hunnen gevir?
Til hvilken familie hører lemenet?
Hvilken er Norges største rovfugl?
Hvilken er kroppens største rørknokkel?
Hvilken er kroppens minste knokkel?
Hvor lang er tynntarmen?
Hvor mange ribbenspar har mennesket?
Hvilken muskel er kroppens største?
Hvor ligger kroppens minste muskel?
Hva var mellomnavnet til Elvis Presley?
Hvilket år døde Elvis Presley?
Hva heter Fantomets ulv?
Hva het Fantomets kone før hun ble gift?
Hvilket av disse er IKKE et gammelt jungelord?

Røy
Tiur
Reinsdyr
Hamsterfamilien
Havørn
Lårbeinet
Stigbøylen
6-7 meter
12 par
Setemuskelen
Øret
Aron
1977
Ulv
Palmer
Fantomet, fordi pirater
fortjener det.
10 km / timen
40 km / timen
Gyting
Ja
Finland

Hvor fort tror du en makrell kan svømme?
En meterlang gjedde kan angripe med en hastighet på:
Når fisk formerer seg, kalles det?
Er det lov å benytte hagle når man vil fange gjedde?
I et land var Donald Duck tidligere forbudt fordi han ikke hadde
bukser på seg. Hvilket?
Hva er "Bluetooth"?

Hva bør du gjøre før du legger ut på langtur i fjellet?
Du er 16 år gammel og får låne den rå traktoren til naboen din.
Den har en toppfart på 32 km/t. Kan du kjøre den?

Hvor mange fylker er det i Norge?
Hva kaltes gudene i norrøn mytologi?
Hva er Ragnarok?
Hva er Yggdrasil?
Hva het Odins hustru?
Hva er en dregg?
Hvor stor del av Norge ligger over skoggrensen?
I hvilken park finner vi sinnataggen
Hva heter den eldste av verdensreligionene?
Hva står romertallet X for?
Hva sier Murphys lov?
Når ble det første norske frimerket utgitt?
Hva heter stjernebildet med 3 stjerner i rett linje?
Hvor mange årer har en færing?
Hva er valgspråket til Kong Harald?
Når ble momsen innført i Norge?

Man bruker det til å
sende og motta data
trådløst mellom
enheter
Melde fra hvor du går
Nei. Som 16-åring har
man bare lov å kjøre
traktorer som ikke går
fortere enn 30 km/t.
Og da kan man ikke
kjøre på offentlig vei
19
Æser
Verdens undergang
Visdommens tre
Frigg
Lite anker
Halvparten
Frognerparken
Buddhismen
10
Alt som kan gå galt,
vil gå galt
1855
Orion
4
Alt for Norge
1970
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Veglys Nord omfatter området Leknessjøen - Leknes - Husby - Skei - Myrå Hållonda til Botnet, Husby - Frøvik, samt området Klokkergården - gangvei til
skolen.
Så er tiden kommet for ny økonomisk dugnad slik at vi kan gå vinteren i møte
med lys langs veiene.
Takket være alle som betalte kontingent i 2007 klarte vi å ha lysene tent også
sist vinter i tillegg til reparasjoner og vedlikehold, men nå er kontoen snart tom.
Lave kostnader på reparasjoner i siste vinter skyldes at utstyr til
reparasjon/utskifting har vært innkjøpt billig tidligere – og har ligget på lager.
Lagret er nå tømt og for inneværende periode må det kjøpes inn nytt materiell for
reparasjon/utskiftinger slik som pærer, armatur osv.
Siste vinter ble det reparert 12 lys – noen av dem flere ganger.
Så langt er det registrert 9 lyspunkt som er mørke + et strekk som er blåst ned.
Det tas sikte på å få disse reparert disse på billigste måte, og så snart som mulig,
men slikt arbeid er væravhengig.
Regnskap 2007/2008:
Utgiftene har så langt fordelt seg slik: (endelig regnskap vil bli presentert etter årsmøtet)
Strøm kr. 28 000,-.
Arbeid/leie lift kr. 8 100,-.
Budsjett 2008/2009:
Behovet for kapital for vinteren 2008/2009 er stipulert til kr. 60 000,-.
Utgiftene fordeler seg slik:
Strømutgifter for 60 lyspunkt, kr. 30 000,-.
Vedlikehold: kjøp av materiell (pærer, armatur, div) reparasjoner/utskiftinger kr. 30 000,-.
En av de nærmeste dagene vil alle husstander på strekningen Frøvikkorsen-Skei/Leknessjøen finne en
giro i postkassen fra Veglys Nord. Årsavgiften for vinteren 2008/2009 opprettholdes på kr. 550,- pr
husstand. Andre som ikke bor på ”nordøya” selv, men som ser nytten og behovet for lys er hjertelig
velkommen til å være med på spleiselaget.
Vi oppfordrer også lag og foreninger til også i år å bli med å bidra med økonomisk støtte.

Alle som betaler kontingent blir med i trekning av to julekurver.
Disse vil bli trukket ut på årsmøtet 3. desember blant de som har betalt årskontingenten.
Husk å merke giro med navn i merknadsfelt slik at vi ser hvem som har betalt,
ellers kan du ikke bli med i trekningen.
(ved betaling over nettbank synliggjøres kun betalers kontornummer)

VEGLYS NORD KONTO: 4468 05 24 979
Styret i Veglys Nord består av:
Per Helge Johansen, Stig Erling Johansen, Beate Johansen, Anne Furre, Randi Pettersen og Beathe Mårvik
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Til mulige støttespillere
Kirken i Nærøy og Leka satser i år på et mer aktivt arbeid for all ungdom i våre kommuner.
Ungdomsprosjektet Størst av Alt i Ytre Namdal, presetene og andre ildsjeler planlegger i disse dager et
arrangement kalt getUP for alle i ungdomsskolealderen. Det skal være på Val 8. og 9. november, mer
info på www.naroy.kirken.no
Ulike aktiviteter de unge kan velge mellom er bla leirdueskyting, riding, foto/filming, mekkegruppe,
stofftrykking, kro, band og drama. I tillegg vil det bli noen fellessamlinger, og det hele avsluttes med en
stor ungdomsgudstjeneste i Lundring kirke kl. 15.00 på søndagen. Denne er åpen for ”ungdommer” i
alle aldre.
Det blir selvsagt en god del utgifter til et slikt arrangement. Egenandelen er satt til kr. 200,- slik at det
ikke skal være familiens eventuelle trange økonomi som hindrer deltakelse. Videre vil våre 5
menighetsråd bli bedt om å gi sin støtte til ungdommer fra sin menighet, og i denne sammenheng er jeg
sponsoransvarlig. Det kan bli opp til 100 deltakere denne helgen, og vårt ønske er at dette skal være et
av kirkens bidrag ti et positivt miljø for våre flotte ungdommer. Skal vi klare alle utgiftene til lyd, lys,
mat, transport, reise for dirigent, T-skjorer osv er vi helt avhengig av støtte.
Til nå er vi lovet støtte fra Ole P. Fjær og Antirustsenteret, og har stor tro på flere gode støtespillere.
Det er derfor med stor frimodighet vi henvender oss til foreninger/bedrifter for å be om støtte. Vil dere
gi støtte i form av varer, reduksjon i kjøp av varer eller et pengebeløp ser vi gjerne å få høre fra dere om
dette.
Støtte i form av penger settes inn på kontonummer 4467 05 054918 – merk giroen: Støtte getUP.
Små og store bidrag mottas med TAKK. I ettertid vil våre støttespillere få e offisiell takk i avisen.
Spørsmål eller svar kan gjerne rettes til meg på e-post: eldrid-s.ramstad@naroy.kommune.no eller på
mobil 970 37313.
Med vennlig hilsen
Eldrid S. Ramstad, menighetssekretær
---------------------------------------------------------------------------------------------

UNGDOMSHELG PÅ VAL
Vi skal være på Val v.g.s. og samles om aktiviteter og måltider, lek
og underholding.
Helgen avsluttes med en stor ungdomsgudstjeneste i Lundring
kirke.
Opplegget er tenkt slik:

lørdag, 8.11.08:
kl 1000
kl 1030
kl 1200
kl 1400
kl 1530
kl 1730
kl 1830
kl 1930
kl 2000
kl 2130

fellessamling (kick off)
fellesaktivitet ute
aktiviteter I
middag
aktiviteter II
forberedelser til kvelden
(grupper lager underholdningsbidrag)
kveldsmat
fellessamling (kveldsmøte)
underholdningskveld
avslutning

søndag, 9.11.08:
kl 1100 fellessamling (get up)
kl 1130
kl 1330
kl 1400
kl 1500
kl 1600

aktiviteter III
lunsj
avreise til Lundring kirke
avslutning/gudstjeneste i Lundring kirke
kirkekaffe og SLUTT

Aktiviteter dere kan velge mellom finner dere på påmeldingsskjemaet.
Dere betaler en egenandel på 200,- NOK til ktnr.: 4467. 05. 54918 (Merk med getUP og
navn) og fyller ut påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen er 22. oktober.
Hvis dere melder dere på etter fristen, blir egenandelen 250,- NOK.
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Siden dette fornemmelige og til tider helt eminente organ sist nådde postkassene til
sagaøyas beboere har vi vært på reise i de vestlige egne av kongeriket.
Etter å ha besøkt vår barndoms grønne gressganer for å klargjøre både dette og hint på en
kommende vinter var det med et visst vemod vi etter den korte turen med ferja over
Lekafjorden en tidlig morgen ga oss landeveien i vold. Noe som gjorde avreisen noe lettere var
den sterke eimen av flytgjødsel som den siste dagen fant veien gjennom både dører og
vinduer som av og til måtte åpnes. Vi trøstet oss med at om vi fant på å ta en juletur til vårt
krypinn der nord, så hadde vel regn og sydvestlige vinder tatt hånd om høstens
”parfymedufter”.
Etter hvert som gammelforden trillet sørover letnet været. Etter å ha passert den trønderske
hovedstaden skinte solen over høstlige marker. Vi la kursen vesterut fra Oppdal og rullet greit
nedover gode veier, gjennom lange tuneller og ferjestrekninger der vi passerte gjennom tre
fylker til vi ”ankret opp” i det fjerde. Der har vi gjestet familie, besøkt høstmesser og annammet
andre stemninger enn de vi til vanlig har omkring oss. Men høsten skred fram og
fjellovergangene har gjerne is i veibanene på denne årsens tid. Snøen er heller ikke langt unna
når en kommer over 1000 m over havet.
Nå er vi akkurat kommet hjem til vårt ”vinteropplag” etter en vakker tur over fjell og vidder. Vi
hadde sol på hele turen. Da vi ut på ettermiddagen i bedagelig tempo dro langs Mjøsa glitret
sola i den blanke vannflaten, helt fra Lillehammer til Minnesund. Det er mange fotobokser
langs veiene i denne delen av landet, noe som sammen med lange strekninger med veiarbeid
og sterke hastighetsbegrensninger gjør en lett på ”gassfoten”. Vel framkommet treffer vi
naboer som kan fortelle at dette godværet har vart en stund her. Bjørketrærne tviholder på sin
gulnende blad og vil ikke gi slipp på dem før nattefrost og muligvis friskere vinder feier over
landskapet.
Det haster ikke for vår del. Ettersom den første vinterdagen er passert skal vi belage oss på et
noe barskere klima. De lange unevnelige skal ut av skapet og vaksinasjon mot influensa står
på vår dagsorden for kommende uke. Når den varslede kulingen i Ytre Oslofjord har blåst fra
seg bestiller vi en tur til København. Selv om Tivoli antakelig har stengt for sesongen og
juleutstillingene ikke kommer ordentlig på plass før et godt stykke ut i november, så er likevel
den danske hovedstaden et pust fra den store verden for oss som i mellomkrigstiden av
forskjellige grunner er født på landet.
Etter dette forsøket på en slags reiseskildring vil vi for det første gi løsningen på spaltens gåte
sistleden. Det er ullrullen som er svaret, der den etter en noe hardhendt behandling av flittige
hender med kardene er klar for å strekkes og tøyes før den forsvinner inn i snella på rokken.
Vi koster på oss en ny gåte: ”Roint som et ægg og langt som ein kjerkvegg”
Om vi kommer på svaret, så kommer oppklaringen i neste utgave av denne spalten.
Vi glemmer heller ikke denne gangen gamle ord og uttrykk, selve ”levevilkåret” for spalten.
ORD
Kryl (bøy på ryggen), unådi’ (utålmodig, grinete), uslætt (egentlig skrukkete, men ofte brukt
om et urolig hav) krypsyl (ukvemsord, gjerne brukt om en litt simpel og upålitelig person).
Uttrykk
”Å kakk’i korten” (å angi omfanget og typen av fangst etter et utror)
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KINO på SKEI fredag 31. oktober
Star Wars: The Clone Wars (norsk versjon) 7 år
Klonekrigene utkjempes i stor skala i en velkjent galakse som ligger langt, langt borte.
Den unge Jediridderen Anakin Skywalker må spille en avgjørende rolle for å gi
republikken nytt fotfeste i en vaklende kamp mot kreftene fra den mørke siden.
Mens Klonekrigene drønner gjennom galaksen, prøver de heltemodige Jediridderne å skape orden
og gjenopprette freden. Flere og flere systemer bukker under for kreftene fra den mørke siden
etter som den galaktiske republikken gradvis okkuperes av separatistene og deres endeløse hær av
droider.
Anakin Skywalker og hans Padawan-lærling Ahsoka Tano er på et oppdrag som kan få store
konsekvenser. For å lykkes må de også stå ansikt til ansikt med forbryterkongen Jabba the Hutt.
Grev Dooku og hans onde agenter, blant dem den utspekulerte Asajj Ventress, bruker alle midler
for å hindre Anakin og Ahsoka i å nå målet.
Imens må Obi-Wan Kenobi og Mester Yoda stå ved frontlinjene og lede den massive klonehæren i
et tappert forsøk på å stå imot kreftene fra den mørke siden...

Fritt vilt II (15 år)
Vinteren 2006 møtte fire ungdommer en brutal død i Jotunheimen. Kun en ung kvinne
overlevde. Nedkjølt og svak kjemper Jannicke seg tilbake til sivilisasjonen. På det lokale
lille sykehuset aner personalet fred og ingen fare. Men så blir den blodige og forslåtte
unge kvinnen brakt inn. Litt senere våkner Jannicke til liv i sykesengen. Sykehuset er
mørklagt og ikke en levende sjel er å se. Alene lister hun seg ut i de tomme korridoren.
Er marerittet likevel ikke over?
Fritt vilt 2 starter der nr 1 sluttet.
Hva skjedde egentlig med Jannicke? Utslitt, blodig og gjennomfrossen sitter hun apatisk igjen midt
inne i fjellheimen. Alle hennes venner er døde og hun har ingen idé om hvor hun er. Film to går
direkte inn i handlingen der hvor film 1 slutter, forteller produsenten, og lover en enda mer
actionfylt film enn forgjengeren.

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

Vi hilser og gratulerer...
Tusen takk for all oppmerksomhet i anledning min 80-årsdag
Sigrun Thorvik

Vi vil gratulere Anja Helene med 12-årsdagen 28. oktober,
Tom Einar med det siste året i 30-årene ☺
Vil også gratulere Sigrid Leknes med 11 års-dagen
og Bjørn-Roald med dagen den 23.oktober.
Hilsen små og store på Aune.

Annette Thorvik Pettersen
Onsdag 29. oktober bli ho Annette 39 år.
DreamTeam gratulerer masse!
----------------------------------------------------------------------------------
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MANDAG
1000-2300 åpen solstudio - Lidia
1130-1330 åpent bibliotek
1300-1900 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
1300-1900 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
1300-1900 åpen frisørsalong - Ludmila
2000-2200 kino 1-2 gang pr mnd, se etter
oppslag

TIRSDAG
1000-2300 åpen solstudio - Lidia
1130-1330 åpent bibliotek
1300-1900 åpen frisørsalong - Ludmila
1500–1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
1700-1800 svømmetrening 1. – 3. klasse
2000korøvelse Vonheim - Leka
Blandakor

TORSDAG
1000-2300 åpen solstudio - Lidia
1300-1900 åpen frisørsalong - Ludmila
2000
bingo

LØRDAG
1000-2100 åpen solstudio - Lidia
1300-1600 åpen frisørsalong - Ludmila
SØNDAG
1000-2100 åpen solstudio - Lidia
2000
bingo

OKTOBER
Fredag

24

”Nabosommer” kabaret Nærøy kulturhus kl. 1930

Tirsdag

28

Torsdag
Fredag
NOVEMBER
Søndag
Onsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Lørdag
DESEMBER
Fredag
Søndag
Lørdag
Søndag
Onsdag
Torsdag

30
31

Fotballavslutning 1. – 3. klasse Lille Herlaughall kl. 1800
Temakveld Vertsskap – Nærøy kulturhus kl. 1900-2230
Demensforeninga i Nærøy kommer på besøk. Kl. 1700
Kino på Skei.

02
05
06
08
09
18
19
21
22
29

Høymesse i Leka kirke kl. 1100
Jazzkonsert Nærøy kulturhus kl. 1930
Konsert Thomas Brøndbo og Variable – Gravik kirke kl. 1900
Ungdomshelg på Val
Ungdomshelg på Val
”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.
Bygdejulebord på Skei

05
07
13
14
24
25

Julebord ”Vi over 60” – Leka Sanitetetsforening
Lysmesse i Leka kirke kl. 1400
Nisse på ville veier – teaterforestilling
Julekonsert i Leka kirke, Leka blandakor med gjester
Familiegudstjeneste Leka kirke kl. 1200
Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 1100

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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