TIL HUSSTANDENE

Utgiver: Leka Kommune

Dato: 16/02/2007

Nr: 3/07

HØRING:
I forbindelse med Leka kommunes arbeid med arealplanens sjødel er følgende
områder foreslått omgjort:
Lekafjorden: 1.) 65o04. 399N – 11o42. 9680 Ø gjøres om til
område for akvakultur.
Haugsflesa: 1.) 65o03.023N – 11o38.297Ø gjøres om til
område for akvakultur.
Området rundt Steinsflesin: 1.) 65o08.60 N – 11o31.10 gjøres om til
område for akvakultur.
Forslag til omgjøring av arealplanens sjødel med fullstendige kartkoordinater legges
ut til offentlig ettersyn ved resepsjonen på administrasjonsbygget i Leka.
Eventuelle merknader sendes skriftlig til Leka kommune, utviklingsavdelingen,
7994 Leka innen 12. mars.

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 23. februar
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 2. 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
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INFORMASJON FRA KOMMUNEN
Leka kommune, tlf.: 743 87 000

Vi må også i år ha en 17.mai-komite, som kan ta ansvar for hele
17.mai-arrangementet 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

23.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.
……………………………………………………………………………………………………………..

SØKNADER OM NÆRINGSFONDSMIDLER OG SÅKORNMIDLER 2007.
Minner om at første frist for å søke midler fra kommunens næringsfond
og såkornfond er 1. mars.
Søknadsskjema og søknadskriterier kan fås ved henvendelse til kommunen.
Henvendelser kan også sendes pr. mail til: venke.thorsen@ leka.kommune.no
Kulturkontoret
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DIVERSE TRAFIKK – OG FØRERKORTINFORMASJON.
•

REFLEKSVEST I BIL.
Fra 1. mars 2007 skal alle biler være utstyrt med minst én refleksvest, lett tilgjengelig fra
førerplassen, f. eks. plassert i hanskerom eller annen hensiktsmessig plass inne i bilens kupe
– ikke plassert i bagasjerom.
Vesten skal tilfredsstille standard EN-471 klasse 2 – verneutstyr til
profesjonelt bruk, eller klasse EN-1150 – verneutstyr til fritidsbruk. Godkjente
vester skal være merket med en av disse betegnelsene, og er et kvalitetskrav
for at vesten skal ha god synlighet.
Bestemmelsen er innført for å bedre din sikkerhet og gjøre deg mer synlig når du går ut av
bilen ved uventet stans i trafikken, f.eks. for å sette ut varseltrekant, skifte et punktert hjul
eller legge på kjettinger. Vær obs på at en slik vest også gjør deg mer synlig i dagslys.
Vester selges bl.a. i sportsforretninger, bilfirma / bensinstasjoner og hos NAF

•

BRUK AV KURVE-/TÅKELYS
Minner om at ettermonterte eller fabrikkmonterte kjørelys / kurve-tåkelys ikke er tillatt brukt
sammen med bilens ordinære nær- og fjernlys.
Slike lys er kun tillatt brukt sammen med bilens parkeringslys eller alene.
Feilaktig bruk av slike lys vil lett kunne føre til at møtende trafikk blir unødig blendet, noe
som kan få katastrofale følger.
Både politi og trafikktilsyn setter nå fokus på dette forhold, og ulovlig bruk kan belønnes
med forenklet forelegg på kr. 2.000,-.

•

PARKERINGSLYS I EKSTRA FJERNLYS / 1000-METERE
Det observeres biler med ettermonterte ekstra fjernlys (1000 m. lys), hvor det er innmontert
parkeringslys som lyser sammen medd bilens nærlys eller parkeringslys. Dette er iflg.
Kjøretøyforskriftenes kap. 28 ikke tillatt og vil kunne medføre forelegg, slik som nevnt foran.

•

SIKRING AV BARN I BIL
Fra mai 2006 er det innført nye og skjerpede regler for sikring av barn i bil.
Nærmere informasjon kan fås på lensmannskontoret.

•

SJEKK DITT FØRERKORT
Førerkortklassene C1 – C1E – C – CE – D1 –D1E - D og DE har gyldighetstid på 10 år og
må fornyes med legeattest. Gyldighetstid er påført på førerkortets bakside.
Minner og om at fra fylte 70 år må du sammen med førerkortet medbringe legeattest, påført
hvor lenge førerretten gjelder.
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Jeg er kjent med at noen – trolig på grunn av misforståelse – kjører bil med tilhenger som av
vektmessige årsaker ikke er tillatt med deres førerkort. Med tilhenger menes alle slags tilhengere,
også campingvogner.
Hva kan du kjøre:
• Klasse B:

Bil med tillatt totalvekt inntil 3500 kg.
Tilhenger med tillatt totalvekt inntil 750 kg.
Tilhenger med totalvekt over 750 kg, så fremt den tillatte totalvekt av bil og
tilhenger til sammen ikke er over 3500 kg. – men du må sjekke bilens
vognkort. Tilhengerens totalvekt må likevel ikke overstige den tillatte
tilhengervekt oppgitt i bilens vognkort.
Traktor – moped - motorredskap
- begrensninger i totalvekt dersom førerkort kl. B er ervervet senere enn 1.
januar 2005.
Snøscooter – hvis førerkort kl. B er ervervet før 01.07.2006
Tre- eller firehjuls motorsykkel.

•

Klasse BE:

Denne klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt
over 750 kg, som man ikke kan trekke med ren klasse B.

•

Klasse C1;

Bil med tillatt totalvekt 3501 – 7500 kg.
Tilhenger med totalvekt inntil 750 kg.
Traktor - med begrensninger i totalvekt dersom førerkort er ervervet etter
01.01.2005.

•

Klasse C1E: Gjelder trekking av tilhenger etter lett lastebil (C1) hvor
tilhengerens totalvekt er over 750 kg. Her og gjelder
begrensninger avhengig av hva som er tillatt tilhengervekt i bilens vognkort,
samt at bilens og tilhengerens totalvekter ikke må overstige 12 000 kg.

Dette medfører at
• Dersom bilen har totalvekt under 3500 kg og tillatt totalvekt av bil og tilhenger er over 3500
kg så må du ha førekortklasse BE
• Dersom bilens totalvekt er over 3500 kg og du har klasse C1, så kan tillatt totalvekt av
tilhenger være inntil 750 kg.
• Dersom bilens totalvekt er over 3500 kg og aktuell tilhenger har tillatt totalvekt over 750 kg
så må du ha klasse C1E
Husk å sjekke bilens maksimale aktuelle tilhengervekt. Denne vekten kan ikke overskrides uansett
hvilke førerkortklasser du har.
Ved kontroll så er det de tillatte totalvekter oppgitt i bilens og tilhengerens vognkort som gjelder,
ikke hva den faktiske vekt er.
Klasse BE kan tas hos Autoforum, Namsos og opplæringen består av 2 eller 4 timer ved kjøreskole +
praktisk prøve ved trafikkstasjon.
Klasse C1E kan tas hos bla. Trafikksentret, Steinkjer, og opplæringen består av 2 timer med
veiledning, 4 timer sikkerhetskurs på veg + praktisk prøve ved trafikkstasjon.
Er det noe du lurer på i denne forbindelse – stikk innom og vi vil prøve å gi deg svar.
Lensmannen
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VILLSAUKURS 9. – 10.03.07
Sted: Norveg, Rørvik
Fredag:
10.00 -10.15 Registrering, velkomst, orientering.
10.15 -11.00 Hva er villsau? Raser, utbreiing, historie, avl og organisering.
Hilde Buer. Leder av Norsk villsaulag.
11.00 -11.45 Ull, en ressurs! Karin Flatøy Svarstad. Tekstilkunstner
11.45- 12.30 Lunsj
12.30 -14.00 Kystlyngheier: Kulturhistorie, økologi, internasjonal beiteressurs,
praktisk skjøtsel og brenning. Mons Kvamme. Botaniker
14.00 -18.00 Markvandring på Bergsnov, praktisk gjennomgang og opplegg for
lyngbrenning. Mons Kvamme
Kveld:

Uorganisert samvær for de som måtte ønske det.

Lørdag:
10.00 - 10.45: Villsau som produksjonsform. Hilde Buer
10.45 - 11.30: Demonstrasjon og gjennomgang av ullkvaliteter og produkter.
Kommersielle og kunstneriske produkter i villsau ull.
Karin Flatøy Svarstad
11.30 – 12.00: Pause
12.00 - 12.45: Økonomi, produktutvikling og nisjeproduksjon av
kjøttprodukter - Hilde Buer
12.45 -?
Oppsummering, spørsmål og diskusjon.
Kursavgift er kr. 700.

Påmeldingsfrist 20. februar.
Påmelding: Sigmund Kinn Alsaker.
Telefon 74390441 – mobil 90945455 eller på mail- sigmund.alsaker@norveg.org
Kursdeltakere som har behov for overnatting, må selv organisere dette.

……………………………………………………………………………………….
Kurs arrangør: Landbrukskontorene i Leka, Fosnes, Nærøy og Vikna Områdetiltakene.
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Det kalles herved inn til

…………………………………………………………………………….

Landbrukskontoret vet at det vil bli solgt kvote i kommunen i år. I den forbindelse vil det bli opprettet en lokal
melkebørs for privat omsetning av kvote i Leka. Hensikten er å gjøre formidlingen mellom kjøpere og
selgere internt i kommunen enklere.
Vi ber derfor om at alle som tenker på å selge eller kjøpe kvote i privat omsetning, melder fra til
landbrukskontoret.
Kommunen har som kjent tilskuddsordninger for kjøp av melkekvote:
Støttenivå ved privat kjøp
Tilskudd: kr. 2 pr. liter begrenset oppad til kr. 20.000
Rentefritt lån: kr. 1 pr. liter begrenset oppad til kr. 10.000
De bønder som ønsker å kjøpe kvoter melder fra til landbrukskontoret ved å sende inn opplysninger på
svarslipp nedenfor.
klipp----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Navn……………………………..
Ønsker å kjøpe ant. liter …………..
villig til å betale mer enn (sett kryss, evt. spesifiser nærmere):
Kr 6 pr. liter

evt. hvor mange liter

Kr. 8 pr. liter

evt. hvor mange liter

Det er laget en liste på landbrukskontoret som de som vil selge kan få se på, for deretter å ta videre kontakt
med aktuelle kjøpere.

ÅRSMØTE I GUTVIK GRENDELAG på Gutvik Grendehus.
Mandag 19/2 2007.kl:20.00
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SAKSLISTE.
1. Godkjenning av saksliste.
2. Valg av møteleder og sekretær.
3. Årsmelding.
4. Regnskap ved Kjell Einar Hiller.
5. Kapermarsj 2007.
6. Videre restaurering av Grendehuset.
7. Valg av leder, to styremedlemmer og et varamedlem.
8. Eventuelt:
Utflyttertreff i 2008.
Bygdakveld
Julemessekomite.
Skreifest. Styret håper at så mange som mulig fra fjorårets
Skreifestkomite kan møte, ny komité vil bli valgt på årsmøte.
ALLE HJERTELIG VELKOMMEN.
Vi serverer kaffe og noe godt å bite i.
Styret for Gutvik Grendelag.
Ved Trond C. Hiller.
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ÅRSMØTE I BYGDEKVINNELAGET I LEKA
FREDAG 09. MARS KL. 20.00 PÅ LEKA STEINSENTER (Motellet)
Sakliste:

Valg av møteleder
Valg av referent
Årsmelding 2006
Regnskap 2006
Aktivitetsplan for 2007
Valg
Kontingent 2007
Evet.
Valgkomiteen vil legge fram forslag på kandidater til valg av evet. nye
styremedlemmer, så ingen risikerer å bli ”kuppet” inn i styret mot sin vilje.
Bygdekvinnelaget handler inn ost/kjeks/frukt.
Dersom du ikke har besøkt Leka steinsenter enda har du nå
en gylden anledning til å se den flotte utstillingen.
Styret oppfordrer alle ”gamle” medlemmer til å ta med en venn og komme!
Bygdekvinnelaget i Leka ønsker alle hjertelig velkommen.

………………………………………………………………………………………….

Minner om at vi er i gang med seniordans igjen onsdager i Herlaughallen!
Gamle og nye dansere er hjertelig
velkommen! Sigbjørg
……………………………………………………………
…………………………….

Barnefangar-treet
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eit barneskrekkteater av Torvald Sund
dramatisert av Anderz Døving
”I burlesk stil og med treffande galgenhumor har Nord-Trøndelag Teater produsert eit barskt,
skremmande og spennande teaterstykke.”
Premiere 06. mars 2007Sted: Nordli Samfunnshus, Lierne
Nord-Trøndelag Teater skal i vår ut på veien med noe så sjeldent som et barneskrekkteater for barn.
Turneen varer fra 06. mars til 31. mai, og det skal spilles hele 42 forestillinger i Nord-Trøndelag
fylke, samt noen i Sør-Trøndelag fylke og Nordland. Forestillingen skal også spilles for elever i 5. –
7. klasse gjennom Den Kulturelle Skolesekken i tillegg til åpne forestillinger, og besøker Leka
Kommune onsdag 14. mars.
Vår forestilling passer for barn fra 10 år, som liker spennende historier, og for alle modige
voksne som tør å være med....
Regi:Espen A. Børø, Nord-Trøndelag Teater, Musikk: Jostein Ansnes og Øyvind Fjørtoft Engen,
Scenografi:Tore Sæther, Kostymer: Tore Sæther, Lysdesign: Sune Schjelderup
Skuespillerne: Kine Bendixen – Bestemor Augusta, Erlend Hammer Hanssen – Julius
Kikki Stormo - Mor Juni, Kavring, treet m.m.
UTDRAG AV TURNÉPLAN BARNEFANGARTREET
Tirsdag 13.mars, Norveg, Rørvik
Onsdag 14.mars, Herlaughallen, Leka
Fredag 15.mars, Nærøy Kulturhus, Kolvereid

………………………………………………………………………………………….

SØNDAG 11.MARS KL.15.00 BLIR DET KARNEVAL PÅ SKEI,
SE OGSÅ OPPSLAG PÅ BUTIKKENE!

VI STARTER MED YOGA
Yoga er en helhetlig metode som ved bruk av fysiske stillinger/øvelser, pusteteknikker
og avspenning/meditasjon styrker kropp og sinn.
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Muskler, ledd og skjelett styrkes, sirkulasjon stimuleres og indre organer
vedlikeholdes.
Tilpasset vestlige forhold er yoga fri for religiøse undertoner.
Yoga er forholdsvis utbredt i vesten og har påvirket andre treningsformer som
stretching og aerobics.
Som uttøyning etter annen fysisk innsats er yoga kanskje det beste midlet mot stølhet.
Å strekke på spente muskler slik man gjør i yogaøvelser, kan også virke positivt på
spenninger i kroppen. Stress vil man ofte merke i nakke og skuldre, fortrengt sinne
kan sitte i armer, ben, bryst og kjeve osv.
Det autonome nervesystem påvirkes også av yoga.
For eksempel kan fordøyelsen bli bedre.
Har dere lyst til å lese mer om yoga gå inn på f. eks.: www.yoga.no
Vi er ikke profesjonelle instruktører.
Men har vært på yogakurs beregnet på personlig bruk.
I starten satser vi på veldig enkle luft – og spenningsfrigjørende øvelser som likevel er
virkningsfulle.

Ta med liggeunderlag, pledd og pute. NB Bruk ledige og lette
klær.
Onsdager kl 20.00 Varighet ca 1 time
I Banken
Vi ønsker dere VELKOMMEN.
Marianne og Beate

…………………………………………………………………………………………

2T
Vi kjører spinn intro 30 på

torsdager kl.2100
i februar, mars og april!
…………………………………………………………………………………………

TIMEPLAN 2T

Lørdagstimeplan Februar

kl. 13.00

17. februar: Step/Pump v/Tone NB: Kombinert step og pump time
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24.februar:

Kl

Mandag

Spinn 30 og Spinn 45 v /Reidun

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

17:00
18:00

Spinn 30 Ung
Reidun/Willy
Step
Tone

18:30
18:45

Spinn 45
Reidun/Willy
Bodypump
Marianne/Tone

19:45
20:00
20:30
21:00

Fredag
Step Ungdom
Tone

Spinn 45
Reidun/Willy
Bodypump
Tone/Marianne
Yoga
Marianne/Beate

Step
Annette
Spinn Intro 30
Reidun/Willy

Spinn Intro 30
Reidun/Willy

…
…
…

…………………………………………………………………………..……

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

Marieann Aune
Begrunnelsen som ble gitt av forslagstiller var følgende:
Hun er kjempegrei og snill, kvikk og blid både på jobb og privat.
Et enestående kvinnfolk.
Bygdekvinnelaget i Leka gratulerer Marieann Aune med månedens blomst i februar,
og oppfordrer med det samme til å sende inn forslag til neste månedens blomst.
………………………………………………………………………………………………………..
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16.02
Olsenbanden jr. Sølvgruvens hemmelighet (alle)
Den nye filmen utspiller seg i Oslo rundt 1960. Rocken svinger i gata og ungene har
fått smaken på bananer. Egon Olsen sitter nok en gang i husarrest på barnehjemmet
etter en plan som bokstavlig talt gikk i vannet - og ikke bare i vannet, men
Bunnefjorden blir aldri det samme etter dette.

Eragon (11 år)
En gutt. En drage. Et eventyr. Eragon, et fantasy-eventyr for ungdom basert på den
fenomenalt suksessfulle romanen til Christopher Paolini - den første boken i den unge
forfatterens episke "arvetrilogi" - er en tidløs og samtidig moderne fortelling.

………………………………………………
LEKA BLANDAKOR starter øvelsene igjen
tirsdager kl.2030 i Vonheim f.o.m. 13.02.07.
VI ØNSKER BÅDE GAMLE OG NYE
MEDLEMMER HJERTELIG VELKOMMEN!

……………………………………………………………………
ÅRSMØTE I LEKA SANITETSFORENING
Avholdes søndag 25.februar kl.1600 på
hyblene på sykestua.
Vanlige årsmøtesaker.

VELKOMMEN!

……………………………………………………………….
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PÅMINNELSE MEDLEMSKONTINGENT I LEKA IL
.
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), og det er fortsatt mange som ikke
har betalt!!!
Kontingenten for 2007 er:

Familie
kr. 400,Voksne, aktive
kr. 250,Barn, aktive
kr. 200,Støttemedlem
kr. 100,Kontonr. Leka I.L. 4468 14 08050
HUSK Å SKRIVE PÅ NAVN PÅ HVEM DET GJELDER!

…………………………………………………………………………………………..

GUDSTJENESTER
eka ki
01.04 Leka kirke kl. 11.00 – høymesse v/ vikarprest,
nattverd, ofring og kirkekaffe

…………………………………………………………………………………………………………..

Saldo pr.: 12.02.07 kr.88.129,00
KONTONR. Kronerulling Leka menighet:

4202 01 16964.

…………………………………………………………………………………………………………
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KRONERULLING TIL NYTT DATAUTSTYR
LEKA SKYTTERLAG
Geo Drilling AS, bet. utf. Leka Graveservice AS
Olaf Olsen, bet.
Oddgeir Haug, bet.
Ole Hamnes, bet.
Atle Pedersen, bet.
Willy Hansen, bet.
Arne Lund, bet.
Inntil nå innbetalt kr. 8 500,-.
Ikke glem å støtte oss,
skytterlagets kontonr. 4468 32 60611.
…………………………………………………………………………………………..

Beathe 40 år!
Fordelen med å bli 40:
No e det lovlig med isbroidda, permanent,
Dansegalla og Tena Lady!
Gratulerer med den store dagen – stor klem
fra eks-naboan i Sone 1, Hanne og
Elisabeth

Erik Holmen Ekrem;
Hjelp – tenåring i huset!
Gratulerer med vel overstått 13-årsdag
. 2.februar!
Klem fra Thomas og Line,
pappa og mamma.

Beathe fyll 40 år
har lite med gråe hår
ho e feiende flott
å vi kainn like godt
sei at 30 e tallet som rår!!!
Grattis med dagen på søndag :-)

Verdens kuleste gudmor
BeatheGratulerer med 40-årsdagen!
Stor klem fra Thomas som e
veldig glad i deg!

Thomas Holmen Ekrem;
Gratulerer med 9-årsdagen den
19.februar!
Stor klem fra Line og Erik,
pappa og mamma.

Stor klæm fra The Dream Team!

Magnar Olaisen 16 år.
Gratulerer hjerteligst med 16-årsdagen din søndag
18.februar.
Hilsen mamma og Pål.
Pål Husby 60 år.
Gratulerer hjerteligst med 60-årsdagen din torsdag
22.februar.
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Hilsen Solfrid og Magnar.

Hipp hurra for Thomas Holmen Ekrem
som blir 9 år den 19. februar.
Stor bursdagsklem fra gudmor Beathe og gudfar
Jan Erling

Hipp hurra for Erik Holmen Ekrem
som vart 13 den 2. februar.
Stor bursdagsklem fra all i Klokkergården 11

Beathe MårvikHjertelig til lykke med 40-årsdagen den 18.februar!
Hilsen fra Randi og Alfred.

Viktoria og pappan
gratuleres hjerteligst med henholdsvis 6 år den
17.februar, og
litt fleir år den 18.februar- frå gudmor og
gammelnabo.

Vi vil gratulere go’pia vårres Hanna
Viktoria med 2-årsdagen!
Håper du får en kjempefin dag!
Stor klem fra Elise, Tommy, Helge, pappa og
mamma.

Madsøy Lysforening ved Paul Wågheim
takker
Leka Bygdekvinnelag hjerteligst for støtten!

Hipp hurra for Viktoria Juliussen
som blir 6 år 17. februar.
Stor bursdagsklem fra gudmor Beathe og
gudfar Jan Erling

Kjære Torill –
Gratulerer så mye med overstått dag den
6.februar.
Håper vi treffes snart igjen.
Hilsen fra oss på IKEA.

Gratulerer Jonny med dagen
18.februar! Hilsen Laila og Egil.

Hipp hurra for ho Viktoria Juliussen
Som fyller 6 år 17.februar!
Glad i deg, klem fra tante Laila og onkel Egil.

Kjære mamma Beathe,
gratulerer med 40-årsdagen!
Kos og klem fra Line, Julie og Jan Erling.
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1100-1330
1700-1800
1800-2000
2030-

MANDAG
Åpent bibliotek
Småbarnstrim - Herlaughallen
Åpent basseng - alle aldersgrupper
Aerobic/step - banken

0900-1100
1500-1700
1700-1830
1830-2000
1845194520302100-

TIRSDAG
Åpent bibliotek
Åpent miljøtorg første tirsdag i måneden
Lilleputt-trening
Smågutte-/Guttetrening
Spinn 45 - banken
Bodypump - banken - Tone/Marianne
Korøvelse Leka Blandakor - Vonheim
Spinn intro 30 - banken

1830-1930
180018301800-1900
1900-2000
2000-2100
2000-2100
20002000-2200

ONSDAG
Åpent bibliotek
Ungdomspinn - banken
Step - banken
Åpent basseng - småbarn 0 år - 2.klasse
Åpent basseng - alle aldersgrupper
Åpent basseng - voksne (over 16 år)
Seniordans - Herlaughallen
Yoga - banken - Marianne/Beate
Oldboys-trening

1600-1700
1700-1800
1700-1830
1830-2000
184519451800-2000
200020002000-2100
21002100-2200

TORSDAG
Knøtte-/Miniputt-trening
Svømmetrening 1. - 4.klasse
Lilleputt-trening
Smågutte-/Gutte-trening
Spinn 45 - banken
Bodypump - banken - Tone/Marianne
Miniatyrskyting kjeller Lekatun - barn
Miniatyrskyting kjeller Lekatun - voksne
Bingo
Badminton for alle - Herlaughallen
Spinn intro 30 - banken
Linedance - Herlaughallen

17001800-

FREDAG
Ungdomsstep - banken (ikke når kino!)
Bygdekino 1-2 ggr pr.mnd, se oppslag

LØRDAG
1300Lørdagstrim 2T - banken
1600-1800 Åpen hall

SØNDAG
2000Bingo
2030-2200 Badminton for alle - Herlaughallen

FEBRUAR
Fredag
16/2
Kino UL Lekamøy
Onsdag
28/2
Kommunestyremøte
Husk kampanjen ”Svøm til Island”!
MARS
Torsdag
1/3
Frist søknader om midler fra nærings- / såkornfond
Søndag
11/3
Barnekarneval på Skei
Mandag
12/3
Frist merknader til utlagt høringsplan for sjødel til arealplan
Onsdag
14/3
Teaterforestilling Herlaughallen
Husk kampanjen ”Svøm til Island”!
Oppfordrer alle lag, foreninger, organisasjoner og andre til å melde fra om arrangement, slik at vi får en
innholdsrik aktivitetskalender. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger en aktivitet, slik at vi unngår
unødvendige ”kollisjoner”. Det tjener alle på!
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