Utgiver: Leka kommune

Dato: 27. november

Nr: 23/09

Sjekk røykvarsleren 1. desember
1. desember er røykvarslerens dag, da skal man bytte batteri
og teste om den fungerer. Desember er den måneden det
brenner mest i Norge, og det er de typiske brannårsakene
som øker. Ettersom vi lager mer mat og bruker mer levende
lys enn ellers, er sjansen større for at flere glemmer gryter på
komfyren eller går fra tente lys.
Røykvarsleren er det viktigste tiltaket for å redde liv og verdier dersom det begynner
å brenne. Statistikk viser at 25 prosent av de omkomne i boligbranner de fem siste
årene ikke hadde røykvarsler eller at den ikke fungerte. Røykvarsleren er en billig
livsforsikring.
Test regelmessig
Du bør teste røykvarsleren regelmessig for å forsikre at den virker som den skal.
Benytt testknappen for å teste batteri. Test selve røykvarsleren ved å holde noe som
avgir røyk like under varsleren.
Bytt røykvarsler
Røykvarslere er ikke evigvarende. Det anbefales at de byttes ut
hvert 10 år for å unngå feilalarmer eller feil i elektronikken.
Ta dine forhåndsregler – og gå førjulstiden tryggere i møte.

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 11. desember
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 18. desember
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: 27. nov, 18. des
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___________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00

KUNNGJØRING:
Lekatun vil holde stengt torsdag 10. og fredag 11. desember
på grunn av ryddedugnad.
Samtidig minner vi om at kontorene har åpningstid for publikum
mandager til fredager fra kl. 1000 - 1400.
Dersom du ikke kan benytte dette tidspunktet
kan det avtales annet tidspunkt med saksbehandler.
-------------------------------------------------------------------------------

JEGERPRØVEN
Det ser ut til at det blir kurs i jegerprøve i uke 3 eller 4 i 2010.
Påmelding og eksakt timeplan kommer senere.

Landbrukskontoret
------------------------------------------------------------------------------Orientering fra FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg)
Konstituering:
Tale Marie Karlsen Rogne ble valgt til leder. Kristin Floa ble valgt til nestleder.
Kjøring skoleområdet:
Fau har sendt brev til MNA vedrørende ”råkjøring” inne på skolens område i skoletida,
og bedt om at sjåførene kjører saktere.
Gangvei mellom barnehage og skolen:
Gangvei mellom barnehage og skole er nå ryddet for nedfallstrær som delvis lå inne på
gangveien.
Gangvei garasjen/Odd Husby
Skogsveg mellom Odd Husby og kommunegarasjen vil bli brøytet i vinter slik at den kan
brukes som et godt og trafikksikkert alternativ som skoleveg og til og fra aktiviteter på
skoleområdet på kveldstid.
FAU, Tale Marie Karlsen Rogne, Kristin Floa, Ellen Frisendal, Annette Thorvik Pettersen, Beathe Mårvik

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

NAV-KONTORET BLIR STENGT FRA
TIRSDAG 1. DESEMBER tom FREDAG 4. DESEMBER.
-------------------------------------------------------------------------------
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VI TENNER JULEGRANA
PÅ GRENDAHUSET
29. NOVEMBER
KL. 19:00
I år er det vår nye rådmann Anne Hagen Fevang som tenner juletreet for
oss og det blir anledning til å hilse på henne etterpå.
Vi ønsker alle velkommen til koselig samvær med bevertning, allsang og
god julestemning.

HJERTELIG VELKOMMEN!
GUTVIK GRENDELAG, V/STYRET
-------------------------------------------------------------------------------

Årets juleord arrangeres i Gutvik 12.12.2009

JULEBORD
Ribbe m/ tilbehør
Kaffe, dessert og kaker
Gutvik Grendahus 12. desember kl. 1930
300,- /pers

Viggo Vestvik m/flere
spiller til dans
Ta med eget drikke, godt humør og dansefoten
BINDENDE påmelding innen 1. desember til
Tlf: 74399130 Inger Kjærstad eller Tlf: 74399168 Vigdis Tørriseng
Arr. Julebordskomiteen i Gutvik
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Julerute Skei (Leka) – Gutvik
Gjelder fra og med 24. desember 2009 til og med 1. januar 2010
Julaften utføres ordinær rute med siste avgang fra Skei kl. 1540 og fra Gutvik kl. 1610
1. juledag utføres rute fra Skei kl. 0935 og 1240, og fra Gutvik kl. 1005 og 1310
2. juledag og nyttårsdag utføres søndagsrute
Nyttårsaften utføres ordinær rute med siste avgang fra Skei kl. 1640 og fra Gutvik kl. 1710
Øvrige dager utføres ordinær rute.
-------------------------------------------------------------------------------

Jula er vel den tiden av året hvor tradisjonene står sterkest
og når vi tar frem julepynten strømmer minnene på!
Året 2009 er kulturminneåret og i den forbindelse tenkte vi
å få til ei lita juleutstilling på biblioteket.
MEN.. for å få til dette trenger vi hjelp av dere alle.
Vi vil lage utstilling av gamle julekort, juletrekuler
og spesiell julepynt det knytter seg et minne til.
Har du noe av dette som du er villig til å låne ut
vil vi gjerne låne disse frem til 19. desember.
Det er veldig fint hvis du kan fortelle oss
historien bak julepynten du tar med –
hvorfor den betyr noe spesielt for deg.
Det er dette som er kulturminner i dagliglivet!
Ta kontakt med:
biblioteket v/ Bente Nordlund
kulturkontoret v/ Venke Strat Thorsen
-------------------------------------------------------------------------------

Kosetur i skogen kom til Høgbakken plukk ditt eget juletre!
Ta kontakt på forhånd
Hilsen Alfred O.
-------------------------------------------------------------------------------
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Julekonsert i Leka kirke
søndag 06. desember kl. 1900
”Kom nå med lovsang”
med
Kor i Øyan
Leka Blandakor
Solister
Musikere
Leka Blandakor i samarbeid med Kor I Øyan arrangerer julekonserter i
Brønnøy kirke lørdag 5. desember
og i Leka kirke søndag 6. desember.
Konserten har fått navnet ”Kom nå med lovsang”.
Navnet på konserten tar utgangspunkt i julens budskap,
og er også tittel på en av sangene som blir fremført.
Koret vil også denne gangen fremføre både kjente juletoner
og nytt stoff som er øvd inn for denne konserten.
Under konserten vil hvert sangkor fremføre noen egne numre,
mens de fleste numre blir fremført av begge korene samlet.
Korene har også gleden av å samarbeide med musikere
på flere av numrene.

Vi ønsker publikum velkommen til en koselig julekonsert
som vil lokke fram julefølelsen i alle våre gjester.
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Julemesse Vonheim
Lørdag 28/11 kl. 1100-1600
Her kan du få kjøpt:
strikket – sydd – bakverk – vevde ryer – manufaktur osv
masse flotte julegaveartikler
Salg av kaffe, kaker
Åresalg
ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN
Arr. Grendahuset Vonheim

Julemesse Gutvik Grendehus
Lørdag 5/12-09 kl. 1100-1500
Det blir solgt:
Jostein Reppen
Sonja Giessler
Åsen Dagsenter
Trine Løeng
Rita Kjærstad
Steinar Tørriseng
Gutvik Grendelag

tar opp bestilling på laks
manufaktur
gaveartikler
håndarbeid
lutefisk
småkaker

Det blir salg av kaffe, kaker og rundstykker.
ALLE ER VELKOMMEN
Arr. Gutvik Grendelag

Julebord
Det er mulighet for å melde seg på JULEBORD PÅ PUBEN:
lørdag 12. desember kr. 500,Påmelding – tlf: 743 99 809.

Servering av god julemat: ribbe,/ pinnekjøtt/kaffe og
dessert. Musikk og dans av Arne Leifs..
Dørene åpnes kl. 2000

Ellers…

Fredag 13. nov - åpen pub fra kl. 2100-0100
Puben åpen 2. juledag og nyttårsaften – samt mulighet for en jule quiz en dag i romjula
Mvh
Bente M / Bjørn H.. & Vidar
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GUDSTJENESTER
29.11.09

Lysmesse Leka kirke kl.1400 – 1. søndag i advent
Presentasjon av det nye menighetsrådet
Kirkekaffe ved konfirmantforeldre

10.12.09

Leka barnehage har julesamling i Leka kirke kl. 1100

15.12.09

Vi synger julen inn – Leka kirke kl. 1930

17.12.09

Skolen ønsker store og små velkommen til julesamling i Leka
kirke kl. 1800

24.12.09

Leka kirke julegudstjeneste kl. 1200

26.12.09

Leka kirke høytidsgudstjeneste kl. 1100

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

ADVENTSLYSENE
av
Inger Hagerup
1. søndag i advent 29. november
Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede.
Det står og skinner for seg selv og oss som er tilstede.
Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede.

2. søndag i advent 06. desember
Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede.
De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede.
Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede.

3. søndag i advent 13. desember
Så tenner vi tre lys i kveld for lengsel, håp og glede.
De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede.
Så tenner vi tre lys i kveld, for lengsel, håp og glede.
------------------------------------------------------------------------------

Æredsmedlem i KNBS (Kongelig Norsk Hagebåtforening) søker erverdig bolig
til sin rålekre 22-foting.
Boligen bør inneha tak og vegger – gulv ikke nødvendig.
Beliggende i umiddelbar nærhet til salt vann. Innlagt strøm og vann ingen
hindring.
Bill merk: DU OG JEG eller 90974041
------------------------------------------------------------------------------
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Har du behov for takstige?
Vi leverer og monterer godkjente takstiger og øvrig taksikring for alle typer tak til
gunstige priser! Ta kontakt for tilbud!
Gratis måltaking!
Leverer og monterer også pipebeslag og øvrige beslag!
Kontaktinfo. Kåre, mob.41332766
-------------------------------------------------------------------------------

Vi har åpent på Steinsenteret:
Lørdag 28.11 kl. 12-14
Lørdag 12.12 kl. 12-14
Lørdag 19.12 kl. 12-14
Vi har fått inn mye nytt. Mange fine julegaver.

Velkommen!
-------------------------------------------------------------------------------

GUTVIK GNIKK OG GNU (GGG)
Time etter avtale på følgende numre:

Massasje: tlf. 74 39 99 90 - mobil: 932 57 578
Hudpleie: tlf. 74 39 96 20 - mobil: 968 43 183
-------------------------------------------------------------------------------

Vi er der vi, kommer du en tur?
Kom å tren i lag med oss!!!
Timeplan 2T Leka IL Jula 2009
Kl
Mandag 21 og 28 des
18:30
19:00
19:30
20:00

Tirsdag 22/29 des
Spinn 45
Willy/Kjell Arve

Step
Annette

Romaskin og Tredemølle står på et eget rom og er klare for å tas i bruk.
Kan benyttes i åpningstiden. Hvis du vil spinne når det er step, så er det bare å gjøre det!
Åpningstider:
Mandag: kl. 20.00 – 21.30
Tirsdag: kl. 18.30 – 20.30

Priser:
Enkelttime kr. 50,-

Oppfordrer alle som trener på 2T til å ta med en venn på trening!

☺

Vi er i kjelleren på helsesenteret!
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13. desember: Luciadagen, Lussilangnatt, Lussimesse
Merke på primstaven: lysestake, kors, helgentegn, fakkel, sauesaks, lystrejern, lys, bål,
beger, oppreiset skipsbjelke med kork øverst eller skreddersaks
Luciadagen:
Er en liturgisk minnedag i den katolske kirkes og i den ortodokse kirkes
liturgiske kalendere for en siciliansk martyr. Sta Lucia var en ung kvinne
som led martyrdøden i Syrakus år 304. Dagen falt i middelalderen sammen
med vintersolverv, og dette er bakgrunnen for skikken med Lucia-lys osv.
Dagen er innen den katolske kirke mest markert på Sicilia og i Italia, men
den er blitt utbredt også utenfor den katolske kirke, ikke minst i Sverige.
Dagen for feiringen av Sankta Lucia faller tidsmessig alltid i adventstiden.
Selv om dette kirkehistorisk ikke er på grunn av en tilknytning til adventstiden,
men rett og slett fordi den hellige Lucia skal ha lidd martyrdøden den 13. desember,
oppleves festlighetene, særlig i Skandinavia, nok som en førjulsskikk som er med på å berede grunnen for
julefeiringen. I Luciatoget er alle kledd i hvitt. Først går selve Lucia med lyskrans i håret. Deretter kommer
ternene hennes med lys i hendene og til slutt stjerneguttene med sine stjerner. Barna synger Sancta Lucia
sangen og deler ut lussekatter.
Lucia:
Lucia var en siciliansk kvinne som led martyrdøden. Senere ble hun opphøyet til helgen, og den 13.
desember feires til minne om henne. Lucias mor ble uhelbredelig syk. Lucia ba til den hellige Agathe, og
moren ble frisk. Som takk ga Lucia hele sin formue til de fattige. På denne tiden ble de kristne forfulgt. Alle
skulle tilbe keiseren, men dette nektet Lucia, og hun ble derfor brent på bålet.
Lussinatt:
Lussilangnatt er i norsk folketro regnet for årets lengste natt. Den var så lang at kua beit tre ganger i
bandet. Enkelte steder ble den også kalt Lusifernatta. Det knyttet seg mye overtro til Lucianatta.
Da var alle tusser og troll ute, så folk måtte holde seg inne. De gamle sa at kunne man passe på akkurat da
Solen snudde, kunne man få se mye rart. F. eks. ble vatnet i elvene til vin og kuhornene snudde seg den
andre vegen. I Nord-Norge het det at hvis man lå i fjøset natt til Luciadagen kunne man få høre dyrene
prate, men var man ikke absolutt stille fikk man ingenting høre.
Merkedag for været:
Hver av de 12 dagene fra Lucianatten til julaften spådde været for de 12 månedene i nyåret. Disse
værmerkene er omtalt i den gamle bondepraktika, ei lita bok som er oversatt fra tysk og fransk.
LUSSEKATTER:
Ingredienser:
15 dl. Hvetemel
100 g meierismør
5 dl H-melk
1 dl honning eller sukker
½ g safran eller gurkemeie
50 g gjær
Pynt:
1 dl rosiner
smurt egg til pensling

Tillagning:
Smelt smøret. Ha i melken og varm blandingen fingervarmt. Bland i
honning eller sukker. Finstøt safranen (fås på apoteket) i morter, gjerne
sammen med en sukkerbit, og bland det i væsken.
Smuldre gjæren i deigbollen. Rør den ut med litt væske, og ha så resten
i. Elt inn melet i tre omganger. Deigen skal bli smidig og fin, men ikke for
fast. Dekk deigbollen med plast og la deigen heve til dobbel størrelse
Del deigen i små emner og form dem i forskjellige figurer. Legg dem på
plate eller plate dekket med bakepapir. Dekk med klede og la safranbrødet
heve godt. Trykk eventuelt ned noen pynterosiner i kakene like før steking.
Pensle med sammenvispet egg blandet med 1 ss vann eller melk.
Stek kakene midt i ovnen ved 225 C i 10-15 minutter. Lusekattene er best
helt nystekte, men er også fine å fryse.
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Når dette skrives, en sen kveld like før adventa, ligger tåka tjukk som en vegg
utafor vinduet. Slik har det vært i snart to uker nå. Omtrent ikke skikkelig dagslys,
bare et slags halvmørke midt på dag. Vi skulle ha vært oppe i ytterdistriktene
på denne tida. Der har det vært sol og landvind i langsamlig tid berettes det.
Vel, vi skal da ikke klage. Det har sine positive sider å sitte litt sentralt i disse førjulstider. Det skjer
ting hele tiden. Juletreselgerne har allerede inntatt sine faste plasser hvor mer eller mindre
vellykkede busker stilles ut sammen med julenek og andre ”julete” ting. De samme pappenglene
som i fjor er hengt opp nede på kjøpesenteret.
Politikerne sliter med sitt. Det tar tid å få finjustert statsbudsjettet. Nå er det forslaget om avgift på
biodiesel som lager litt røre i den sentrale politiske sandkasse. De fleste har etter hvert fått
vaksine både mot gamle og nye pestilenser. Foreløpig er det lite å spore til de skrekkelige
tilstander som den forrige helseministeren bebudet. Nå er vi glade for at han ikke var så mye å
stole på, i alle fall i visse sammenhenger. Når det gjelder ”rikets tilstand” i ytterdistriktene har vi
bare den lokale dagspresse og våre trofaste lokale kilder å holde oss til. Vi har notert oss at det er
skjedd en forretningsmessig nyetablering på øen, oppstart av virksomhet som skal gå i dybden
bokstavelig talt. Gratulasjoner går også til de bolde gravvikværinger som har fått fast dekke på
veien helt ut til Fjølvika. De hadde ventet i tjue år i følge nyhetsmedia, slik at de har hatt god tid til
å bake blautkake til feiringen av stasen. De må antakelig ha politikere med både rette rygger og
bein i nesa der over fjorden. De får i alle fall ting til å skje. I denne sammenheng er det
opprinnelige skriv som var tiltenkt den forrige samferdselsminister tatt opp av skuffen nok en
gang.
Før i tida, når allmuen syntes at ting gikk helt av skaftet, satte de seg ned og skrev til kongs, for å
klage på futer og andre øvrighetspersoner som gjorde livet surt for noen og hver. Da må det vel
være greit å sende noen ord til statsråden for veiene for å klage på både Statens vegvesen,
grumme fylkesråder med steinhjerter og lokale politikere som vi tror bare bukker og nikker til
depesjene som kommer fra fylkeshovedkvarteret.
”Jeg har en drøm - - - ”, sa Martin Luther King. Det er det vel andre også som har, om enn i et mer
beskjedent omfang. Vår drøm er at det skal times gammelforden en vakker dag å rulle stille og fint
fra utsiktsplassen ved Nerskaret ned mot Kvaløyvikmyra uten at hjulkapslene truer med å ramle
av. I vår framskredne alder går det helst med oss som med Martin Luther King.
I stedet for gode råd til allmuen setter vi i dag de mer litterært interesserte av våre trofaste lesere
på en liten prøve:
Hvem har skrevet nedenstående vers og hvilken sang kommer verset fra?
Lat no andre um Storleiken kivast,
Lat deim bragla med Rikdom og Høgd
Millom Kaksar eg lite kan trivast,
Millom Jamningar helst eg er nøgd
(Svar i neste utgave av Lekaposten)

Ord og uttrykk som dagens generasjon ikke nytter til hverdags:

Ord
Moins’ (liten slurk, munnfull), lærv (fille, lærvåt – fillete), reisin’ (egentlig lysken, innsiden av
lårene, helt øverst), øyrstøng (øreverk)

Uttrykk
De’ vart meg ei knutåt kveillbønn ( tjukk l – det ble mer komplisert enn jeg trodde)
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Nye åpningstider på biblioteket:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

1130-1400
1200-1300
1830-1945
1130-1400

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

Vi hilser og gratulerer...
Vi vil takke Leka kommune for støtten til veglys
Hilsen Haug lysforening
Hipp hurra for gudfar Ståle
som har bursdag 6. desember.
Bursdagsklem fra Line
Hipp hurra for Line Holmen Ekrem
Som bli 18 år 6. desember.
Bursdagsklem fra Beathe & co
-------------------------------------------------------------------------------
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MAN

ONS

FRE

1100 - 2300 åpen solstudio - Lidia
1130 – 1400 åpent bibliotek
1100 - 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1600 – 1700 svømmetrening 4-6 klasse
1700 – 1800 svømmetrening 7-9 klasse
1700 - 1800 småbarntrim Herlaughallen
1700 – 1800 svømmetrening 6-9 klasse
1800 – 2000 åpen svømmehall (alle)
2000
step 2T
2000 - 2200 fotballtrening
1100 - 2300 åpen solstudio - Lidia
1100 - 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1800 – 1900 åpen svømmehall (under skolealder)
1900 – 2000 åpen svmømmehall (alle)
2000 – 2100 åpen svømmehall (kun voksne)
1930 – 2030 fotball - oldboys
1830 –1945 åpent bibliotek
1900 - 2030 miniatyrskyting – kjeller Lekatun
2000- 2200 Linedance Lille Herlaughallen
1100 - 2300 åpen solstudio - Lidia
1100 - 1800 åpen frisørsalong – Ludmia
2000 – 2200 åpen hall – ungdom US - VS

TIR

1100
1200
1100
1500
1700
1800
1830
1930
1930

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1300 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
– 1800 svømmetrening 1-3 klasse
- 1900 fotball smågutt/pike
spinn 45 2T
bodypump 2T
- 2100 fotballtrening (6-9 kl)

TOR

1100
1100
1130
1830
1930
1930
1930
2100

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1400 åpent bibliotek
-------- spinn 45 2T
-------- bodypump 2T
-------- bingo
- 2100 fotballtrening (6-9 kl)
- 2200 badminton

LØR

1100
1100
1800
1100
2000
2100

- 2100 åpen solstudio - Lidia
- 1600 åpen frisørsalong – Ludmila
- 2000 fotballtrening – ungdom
- 2100 åpen solstudio - Lidia
-------- bingo
- 2200 badminton

SØN

NOVEMBER
Fredag
Lørdag

27
28

Søndag
DESEMBER
Lørdag
Søndag
Onsdag
Torsdag

29

Fredag
Lørdag

11
12

Tirsdag
Torsdag
Lørdag
Torsdag
Lørdag

15
17
19
24
26

Torsdag

31

05
06
09
10

Julebord ”Vi over 60” UL Lekamøy kl. 1800, arr. Leka Sanitetsforening
Leka Steinsenter åpent kl. 12-14
Julemesse i Vonheim kl. 1100-1600, arr Grendahuset Vonheim
Tenning av julegrana i Gutvik grendahus kl. 1900
Lysmesse i Leka kirke kl. 1400, kirkekaffe ved konfirmantforeldre
Julemesse i Gutvik grendehus kl. 1100-1500, arr. Gutvik Grendalag
Julekonsert i Leka kirke med bla Leka Blandakor og Kor i Øyan kl. 1900
Hyggekveld Fagforbundsmedlemmer kl. 2000 på hyblene
Leka barnehage har julesamling i Leka kirke kl. 1100
Lekatun STENGT
Lekatun STENGT
Leka Steinsenter åpent kl. 12-14
Julebord Vertshuset Herlaug
Julebord i Gutvik Grendahus kl. 1930
Vi synger julen inn – Leka kirke kl. 1930. Barnedåp
Skolen ønsker store og små velkommen til julesamling i Leka kirke kl. 1800
Leka Steinsenter åpent kl. 12-14
Julegudstjeneste i Leka kirke kl. 1200
Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 1100
Åpen pub
Åpen pub

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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