Utgiver: Leka kommune

Dato: 12.02.10

Nr: 03/10

ORIENTERINGER:
I førstkommende kommunestyremøte – MANDAG 15.02 KL. 0900 – vil det bli gitt
en orientering ved Anders Bjøru fra Overhalla, som var ansvarlig for prosessen med å
bebo enslig mindreårige i Overhalla kommune.
Etterpå vil det bli en orientering ved Tore Solstad fra SNO.
Orienteringene er åpne for de som ønsker å være tilstede.
-------------------------------------------------------------------------------

HUSK UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING - UKM –
I HERLAUGHALLEN LØRDAG 13.02 KL. 1400
SCENEINNSLAG – VIDEOFRAMVISNING – UTSTILLING

KÅM Å SJÅ!
ISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 19.02
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 26.02
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: 26.02 – 12.03 – 26.03 – 16.04 – 30.04 – 14.05 – 28.05 – 11.06 – 02.07 – 16.07
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___________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00

LEDIGE STILLINGER I LEKA KOMMUNE
Leka kommune er en trivelig kystkommune vest i Nord-Trøndelag. Administrasjonsstedet ligger på Øya
Leka. Kommunen har ca 590 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.
HJELPEPLEIER- 100 % fast stilling
Stillingen er ledig fra og med 1/3 2010. Turnusarbeid med arbeid hver 3. helg. Hovedvekten
av vaktene er i hjemmesykepleien, resten inne på sykestua. Det søkes fortrinnsvis etter
person med fagbrev som hjelpepleier / helsefagarbeider m/tilleggsutdanning innen geriatri,
kreft og/ eller akuttmedisin. Søkere må ha førerkort kl. B da det er felles turnus for
institusjon og hjemmesykepleien. Til stillingen vektlegges egnethet og god serviceholdning.
En fordel om du behersker Profil, IPLOS, PPS.
Ved intern ansettelse kan det bli frigjort annen stilling, gi beskjed om du søker på disse.
BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT – fast stilling
Stillingen er ledig for tiltredelse 1/3 2010 og er på 60 timer pr. måned for en mann på ca 70
år som trenger hjelp til en del dagligdagse gjøremål, assistanse i forhold til personlig
hygiene, følge til fysioterapeut, trening, møter m.m.. Arbeidstiden vil primært være dagtid,
samt en kveld i uken. Arbeidstid avtales direkte med bruker/pårørende, da det er
han/pårørende som er arbeidsleder. Det er en fordel om du har sertifikat, men ingen
betingelse. Utdanning kreves ikke, men personlig egnethet vektlegges sterkt.
STØTTEKONTAKT – fast stilling
Det søkes etter en person som kan være støttekontakt til en ung dame 6 timer i uken. En
støttekontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter, for å på
den måten hjelpe han/henne til å bli mer trygg på seg selv, bedre å takle ulike
livssituasjoner, og å omgås andre mennesker i større grad. Det å ha en støttekontakt gir en
mer meningsfull fritid for vedkommende. Det er noe å se fram til, noe å støtte seg på. Et slikt
initiativ kan hjelpe et annet menneske mer enn du kan forestille deg.
Det kreves politiattest for den som blir ansatt. Utdanning kreves ikke, men personlig
egnethet vektlegges sterkt.
For alle stillinger gjelder følgende
Lønn etter gjeldende tariffavtale.
Personlig egnethet kreves til alle stillingene, og du må være forberedt på intervju.
Spørsmål ang. stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf 743 87 217.
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes Leka kommune
v/personalkonsulent, 7994 Leka.
Søknadsfrist 20.02. 2010
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FERIEVIKARER I LEKA PLEIE OG OMSORG 2010
Leka kommune er en trivelig kystkommune vest i Nord-Trøndelag. Administrasjonsstedet ligger
på Øya Leka. Kommunen har ca 590 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.

Søker du en utfordrende og meningsfull sommerjobb i 2010? Da kan Leka kommune tilby
ferievikariater på disse tjenesteområdene:
 Leka sykestue (Pleie- og omsorgstjeneste, kjøkken, vaskeri)
 Hjemmebaserte tjenester (Hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste)
Vi søker:
Sykepleiere/sykepleiestudenter, vernepleiere/vernepleiestudenter, helsefagarbeidere,
omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere, støttekontakter, brukerstyrt personlig assistent, vaskeri- og
kjøkkenpersonell.
Rekrutteringstiltak for sykepleiere:
Autoriserte sykepleiere gis minimum 8 års lønnsansiennitet.
1-årsstudenter: kr. 270.000 - 2-årsstudenter: kr. 285.000 - 3-årsstudenter: kr. 300.000.
Øvrige stillinger avlønnes i henhold til gjeldende tariffavtale.
For personell innen hjemmebaserte tjenester er det ønskelig med førerkort kl B da det er felles turnus
for institusjon og hjemmesykepleien.
Søkere som kan arbeide hele ferien foretrekkes.
Spørsmål ang. stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf 74 38 72 17.
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes Leka kommune v/personalkonsulent,
7994 Leka.

Søknadsfrist 15.03.010

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

INFORMASJON TIL ARBEIDSGIVERNE!
Ny terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk fra 1. januar i år.
Nytt i forbindelse med oppgaven er at arbeidsgiver må angi oppgavetype i venstre felt i
oppgaven: Om det er hovedoppgaven, dvs. 1. innsending for terminen,
eller korrigert oppgave (erstatter tidligere oppgave samme termin), eller om det er
tilleggsoppgave. Dette feltet MÅ fylles ut!
Skjema RF - 1037 B vil bli utsendt sammen med innbetalingskortene for 1. termin 2010. Det
ligger også på www.skatteetaten.no.
Med vennlig hilsen
Kirsten, skatteoppkrever
-------------------------------------------------------------------------------

Ennu er det ikke oppfunnet et instrument som gjør det mulig for oss å finne frem til en
kvinnes tanker bare ved å lytte til hva hun sier☺
Maurice Chevalier

3

Informasjon fra Leka Landbrukskontor:

Rådyrjakta 2009
Nå er resultatet over jaktåret 2009 her. Tabellen viser avskytning tilbake til 2005.

Felling Rå
Felling bukk
Felling kje
Totalt

2005
51
78
140
272

2006
36
72
100
208

2007
16
37
54

2008
15
37
57

2009
21
61
105

109

109

187

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

KURS Generasjonsskifte/ eierskifte i landbruket
Onsdag 17. februar kl. 19.00 – 22: 20
Sted: Lekatun
Sivilagronom Jon Rannem vil ta for seg aktuelle
problemstillinger innen eierskifte i landbruket.
Han vil snakke om helheten i gårdsoverdragelser og vil
belyse økonomiske, skattemessige, juridiske og
mellommenneskelige forhold omkring det (ca. 3 timer).
Oppstart med kaffe/te/smørbrød kl. 19.00
Faglig oppstart så snart Rannem er klar
Deltakelse: gratis/ åpent for alle
Forbehold om nok deltakelse

NB!

Påmelding til landbrukskontoret v/ Annette eller Kristin
Ring sentralbordet for påmelding 74387000

•
•
•
•
•

Aktuelle lover
Verdsetting, pris og oppgjør
Skatt og arveavgift
Typiske konflikter
Hva en bør tenke gjennom

Ferje fra Gutvik kl. 18:45 –
Retur ferje fra Skei kl. 22:30

Arrangør:
Leka bondelag i samarbeid
med landbrukskontoret

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

Tilskudd til organisert beitebruk
Det kan søkes om tilskudd til investeringer i organisert beitebruk.
Eksempel på tiltak: gjerdetiltak, fe-rist, samlegarder, radiobjeller,
Samarbeidsløsninger mellom flere brukere vil prioriteres.
Det dekkes inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag.
Søknaden sendes Fylkesmannen i Nord Trøndelag
Søknadsfrist: 1. mars
Spørsmål kan rettes til Landbrukskontoret som bistår og veileder aktuelle søkere.
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ENDRINGER I JORDLOVEN,
KONSESJONSLOVEN OG ODELSLOVEN
Fra 1. juli i 2009 ble det et nytt sett av lovverk gjort gjeldende, med en rekke endringer i de
nevnte lover som får direkte betydning for deg som er eier av landbrukseiendom. Nedenfor
nevnes de vesentligste endringene: DRIVEPLIKT Dette er nytt:

 Driveplikten er personlig og varer så lenge du eier eiendommen
 Driveplikten er ikke knyttet opp mot kjøp / overtakelse (erverv) av en eiendom
 Alt jordbruksareal skal drives
Plikten er knyttet opp mot areal som har egenskaper for matproduksjon, det vil si fulldyrka
jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.
Det er ingen nedre arealgrense, all jorda skal drives.
Driveplikten gjelder fra dag 1. Alle får driveplikt på nytt uansett tidligere bestemmelser om 5
års oppfylt driveplikt, fritak eller utsettelse av driveplikt.
Plikten er ikke lenger knyttet opp mot begrepet ”lønnsom drift”
I sameie påhviler driveplikten hver enkelt sameier.
Eieren kan selv velge om han vil drive eller leie bort jorda.
Hvis eieren selv velger å drive jorda, må eier selv stå faktisk og økonomisk ansvarlig for
driften. Eieren må være den som legger planer for driften og står ansvarlig for innkjøp av
driftsmidler og salg av produkter. Det er adgang til å drive ved hjelp av ansatte, eller ved
kjøp av tjenester.
Hvis eier velger å leie bort jorda, må jorda leies bort som tilleggsjord til en annen
eiendom, avtalen må ha en varighet på minst 10 år, den må være skriftlig, føre til
driftsmessige gode løsninger og eieren selv skal ikke ha adgang til å si opp leieavtalen i
avtaleperioden, uten ved mislighold fra leietaker.
Leieavtaler som er inngått før 1. juli 2009 er gyldige (både muntlig og skriftlige)
inntil 10 år.
Avtalen skal sendes kommunen, som kontrollerer at vilkårene for bortleie er oppfylt. Både
leietaker og eier har plikt til å orientere kommunen om den inngåtte avtalen.
Dersom leieavtalen inngås for 10 år, og ikke lenger, unngår eier å søke deling og leietaker
unngår å søke konsesjon.
Det er mulig å søke om fritak fra driveplikten. Kommunen vurderer søknaden opp mot gitte
kriterier i jordloven.
Overgangsbestemmelser:
Den som eier jordbruksarealer ved lovens ikrafttredelse har driveplikt i tråd med nye regler
Leiekontrakter inngått før lovens ikrafttredelse løper kontraktstidens utløp.

BOPLIKT OG KONSESJON Dette er nytt:
 Arealgrensen for boplikt er hevet til 25 daa fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller 500
daa produktiv skog.
 Boplikten gjelder bare bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig
 Boplikten er et vilkår for konsesjonsfrihet, både for nær slekt og odelsberettigede
 Regelen om 10 års boplikt ved odelsløsning er fjernet slik at lovbestemt boplikt i alle
tilfeller er 5 år
 Det er ikke lenger adgang til å søke om utsettelse eller fritak fra boplikten.
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 Odelsberettigede og nære slektninger som ikke kan eller vil oppfylle boplikten må søke
konsesjon
 Boplikten kan ikke lenger oppfylles uten å være registrert bosatt på eiendommen i
henhold til folkeregisteret
 Konsesjonsplikt; ny arealgrense ved erverv av bebygd eiendom er 25 daa fulldyrket eller
overflatedyrket jord, eller 100 dekar totalt areal.
Dersom ervervet er skjedd etter 1. juni 2009 er det boplikt på eiendommen dersom:
- ny arealgrense er oppfylt
- eiendommen er bebygd med bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig
Dersom ervervet skjedde før 1. juni 2009 opphører boplikt for:
- ubebygd landbrukseiendom
- eiendom under ny arealgrense
- eiendom der bebyggelsen verken er eller har vært brukt som helårsbolig
Ved søknad om konsesjon skal kommunen vurdere om det skal settes krav til boplikt, og om
boplikten skal være personlig eller upersonlig.

ODELSLOVEN Dette er nytt:
 Likestilt mellom jenter og gutter, fødselsdato / adopsjonsdato avgjør odelsrekkefølgen
 Arealkravet på 25 daa fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller 500 daa produktiv skog
avgjør om det er en odelseiendom
 Frist for odelsløsning er 6 måneder
 10 års bo-og driveplikt er opphevet for eiendommer som blir tatt ved odelsløsning, nå er
det 5 års boplikt og evig driveplikt
Ta kontakt med kommunen for mer detaljert informasjon, eller dersom du har spørsmål
vedrørende de nye reglene.
Annen informasjon
I henhold til forskrift om hold av storfe, skal storfe ha mosjon. Hovedreglen er at storfe skal
være minst 8 uker på beite.
I tillegg stilles vilkår for å kunne motta tilskudd til dyr på beite, jfr forskrift om
produksjonstilskudd § 7.
For å få beitetilskudd, må storfe være på beite i minst 12 uker! Dette gjelder også
samdrifter. Husk å lage beiteslippsplan.
Brudd på reglen fører til avkorting av produksjonstilskuddet.
Derfor: Planlegg nå hvordan dere skal utnytte beitene deres.
-------------------------------------------------------------------------------

BASSENGET:
Grunnet skifting av bassengtrekk – da dette loet så mye at vi måtte ta det ut –
ble det bestilt nytt automatisk trekk med leveringstid ca 6 uker.
Vi måtte da dessverre skru ned temperaturen i bassenget pga damp og fukt.
Bassenget holder nå ca 27-28 grader.
-------------------------------------------------------------------------------

En hustru kan ofte være en mann til stor trøst i alle de bekymringer en ungkar ikke behøver ha.
ukjent
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Lørdag 13. februar
arrangeres Ungdommens kulturmønstring i
Herlaughallen. Dørene åpnes kl. 14.00.
Det vil bli sceneinnslag, videoframvisning
og utstilling.
Det vil også bli arrangert quiz og
loddtrekning samt salg av kaffe og vafler.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en koselig
sammenkomst i hallen.
Inngang:
Voksne kr. 40,Barn t.o.m. ungdomsskolen: gratis
arr. ukm komiteen

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

SVØMMINGENS DAG
SØNDAG 07. MARS KL. 12001200-1400
MER INFO KOMMER SENERE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

En spøk avgjør ofte selv den vanskeligste sak bedre enn alvor og skarpsindigheter.

Horats

En vesentlig del av et vennskap er munterhet.

Ordtak

7

GUDSTJENESTER
17.02.10

Leka kirke kl 19.30 Meditasjonsgudstjeneste
v/Odd Arne Saltbones

14.03.10

Leka kirke kl. 1115 – gudstjeneste v/ Brit Karin Theimann

01.04.10

Leka kirke kl. 1115 – nattverdsgudstjeneste
v/ Odd Arne Saltbones

04.04.10

Leka kirke kl. 1115 – Høytidsgudstjeneste
v/ Odd Arne Saltbones

02.05.10

Leka kirke kl. 1930 – samtalegudstjeneste
v/ Odd Arne Saltbones

17.05.10

Leka kirke kl. 1115 gudstjeneste ved Brit Karin Theimann

22.05.10

Leka kirke kl. 1115 konfirmasjonsgudstjeneste
v/ Odd Arne Saltbones

-----------------------------------------------------------------------------VALENTINSDAGEN 14. FEBRUAR
Det er forskjellige oppfatninger når det gjelder opprinnelsen til St. Valentine’s Dag.
Enkelte eksperter hevder at dagen stammer fra St. Valentine, en romer som ble martyr fordi
han nektet å oppgi sin kristne tro. Han døde 14. februar i året 269, på den dag som var
avsatt til kjærlighetslotterier. Legenden vil ha det til at St. Valentine etterlot en
avskjedshilsen til fengselsvokterens datter, undertegnet ”From Your Valentine”.
Andre versjoner av beretningen forteller at St. Valentine tjenestegjorde som tempelprest
under keiser Claudius. Claudius skal ha kastet Valentine i fengsel for å ha motarbeidet ham.
I alle fall: i 496 reserverte pave Gelasius 14. februar til minne og ære for St. Valentine.
Etter hvert ble 14. februar den dagen da man utvekslet kjærlighetserklæringer, og
St. Valentine ble de forelskedes helgenfigur. Dagen ble markert med å sende dikt og enkle
gaver som blomster og konfekt. Ofte ble det arrangert sosiale sammenkomster eller ball.
I Norge er det først nå i de senere år at vi har begynt å interessere oss for denne dagen.
Valentine tradisjoner:
For flere hundre år siden, i England, kledde mange barn seg ut som voksne på St. Valentines
Dagen. De gikk fra hjem til hjem og sang. En av sangene var:
Good morning to you, valentine; Curl your locks as I do mine -Two before and three behind. Good morning to you, valentine.

 I Wales var det vanlig å skjære ut kjærlighetsskjeer som man ga bort på 14. februar.
Skjeene ble ofte dekorert med hjerter og nøkkelhull, som betød: "Du låser opp mitt
hjerte!"

 I enkelte land kan unge kvinner motta klær i gave fra en ung mann. Hvis hun beholder
gaven betyr det at hun vil gifte seg med ham.

 I gamle dager trodde enkelte at hvis en ung kvinne så en rødstrupe i luften på
14. februar, så ville hun komme til å gifte seg med en sjømann. Hvis hun derimot så en
spurv, kom hun til å gifte seg med en fattig mann - og bli meget lykkelig. Hvis hun så en
fink kom hun til å bli millionær!

 Tenk på fem eller seks navn på gutter eller jenter som du kanskje kunne bli gift med. Vri
på stilken til et eple samtidig som du remser opp navnene. Navnet du sier idet stilken
løsner er navnet til den du kommer til å gifte deg med.

 Plukk en avblomstret løvetann og trekk pusten dypt. Blås bort frøene og tell dem som er
igjen på stilken. Så mange barn kommer du til å få. Hvor mange barn du kommer til å få
kan du også få greie på ved å skjære et eple i to og telle antall frø i kjernen.
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Ungdom og voksne som er med på fotball, badminton, linedance,
spinning, step, volleyball med m.m. - dvs

ALL aktivitet i hallen og på 2T –

HUSK Å BETALE MEDLEMSKAPET DITT/DERES I LEKA IL
Årskontingenten for medlemskap i Leka IL er absolutt overkommelig for alle –
faktisk ikke mer en enn ”Grandiosa og en six-pack” til fredagskvelden….
Barn/Ungdom frem til 16 år 200 kr pr år!
Ungdom/voksne fra 16 år og opp kr 250 pr år!
Familie kr 400 pr år!

Konto: 0539 6536813 –
(det er også mulig å betale kontant til Annette Th. Pettersen,
Kjell Arve Sønnesyn og Aina Hege Haug)☺
Takk til alle dere som allerede er medlem. Det betyr mye.
Innbetalt kontingent sikrer at vi kan drive med alle aktivitetene – til glede for store og små.
Hilsen Styret i Leka IL
-------------------------------------------------------------------------------

Lørdag 6. MARS HOLDER
UL LEKAMØY BASAR I HUSET PÅ SKEI!
Basaren vil inneholde både loddtrekning, åresalg,
katta i sekken, tippekonkurranser
og koselig skravling over en kopp kaffe med nokkå attått!
Håper dere alle tar dere tid til en koselig sammenkomst denne dagen!
Støtt opp om UL Lekamøy
Gevinster – store og små – tas imot med takk og leveres til Kirsti eller Laila
Kan du hjelpe til på Basaren eller levere mat, så ta kontakt!

Alle er hjertelig velkomne!
velkomne!

-------------------------------------------------------------------------------
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KARNEVAL
Lørdag 13. mars
blir det barnekarneval i UL Lekamøy på Skei.
Det begynner kl.15.00 og varer til ca kl.17.00
Inngang:
Med kostyme gratis!
Uten kostyme kr. 20,Det blir mange morsomme leker, sambarytmer, kaffe og matservering!!!
Møt opp både store og små – kle dere ut og ha det artig!
Arr. komiteen

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

En blomsterbukett til alle mødre
i anledning morsdagen 14. februar.
Gratulerer med dagen!
Til alle mammaer:
Ekte mødre vet at kjøkkenredskapene mest sannsynlig befinner seg ute i sandkassa.
Ekte mødre har ofte klissete gulv, skitten ovn og lykkelige barn.
Ekte mødre vet at tørket modelleire ikke lar seg fjerne fra gulvteppet.
Ekte mødre vet ikke hva som akkurat forsvant inn i støvsugeren.
Ekte mødre vil innimellom spørre "Hvorfor akkurat meg?", å få svaret når en liten stemme sier:
"Fordi jeg er mest glad i deg".
Ekte mødre vet at et barns utvikling ikke måles i cm, år eller karakterer - man merker det i
prosessen fra mamma til mutter'n til mamma:
4 ÅR GAMMEL - Min mamma kan alt!
8 ÅR GAMMEL - Min mamma vet mye! Skikkelig mye!
12 ÅR GAMMEL - Mora mi vet faktisk ikke alt.
14 ÅR GAMMEL - Selvfølgelig, mutter'n skjønner ikke dét heller!
16 ÅR GAMMEL - Mutter'n? Hun er håpløs gammeldags!
18 ÅR GAMMEL - Den kjærringa der? Hun er helt gått ut på dato!
25 ÅR GAMMEL - Hm, hun vet kanskje litt om det.
35 ÅR GAMMEL - Før vi bestemmer oss helt, la oss få mammas mening.
45 ÅR GAMMEL - Lurer på hva mamma hadde tenkt om det?!
65 ÅR GAMMEL - Skulle ønske jeg kunne snakket med mamma om det!
Så skjønnheten hos en kvinne er ikke klærne hun bruker, figuren hun har eller måten hun ordner
seg på håret. Skjønnheten hos en kvinne sees i hennes øyne, fordi det er inngangen til hjertet
hennes, stedet der kjærligheten bor. Skjønnheten hos en kvinne ligger ikke i ansiktstrekkene, fordi
ekte skjønnhet kommer av sjelen hennes. Det er omsorg hun kjærlig gir, lidenskapen hun viser –
og ettersom årene går vokser skjønnheten hos en kvinne!
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TIL SALGS:
Ny ubrukt steketakke til salgs E 33 cm 1250 watt
Ring telefon 41 79 36 10

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

ÅRSMØTE I LEKA SANITETSFORENING
SANITETSFORENING

Søndag 07. mars kl. 1600 på hyblene v/ sykestua
Vanlige årsmøtesaker
Alle er hjertelig velkommen!

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

STYREMØTE I UL LEKAMØY BINGO

Søndag 21.02. kl. 2000 på Skei
Vi håper på godt oppmøte.
Vi ønsker også nye medhjelpere.
Bingolag skal diskuteres settes opp på møtet.
Vel møtt – hilsen Ivar

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

ÅRSMØTE LEKA ARBEIDERPARTI

Torsdag 18. februar kl. 2030 på Lekatun
-------------------------------------------------------------------------------

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LHL LEKA

Lørdag 6. mars 2010 kl. 16,00 på Lekatun.
Gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen!
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og sekretær.
2. Godkjenning av årsberetning
3. Godkjenning av regnskap
4. Behandling av innkomne forslag, og eventuelle uttalelser
5. Lokallagets rolle og oppgaver i lokalsamfunnet
6. Søknad om støtte – årsmøtegave til Skibotnsenteret
7. Budsjett, prioritering av oppgaver
8. Valg av styre, valgkomité, revisor.
9. Valg av utsending til årsmøte i LHL Nord-Trøndelag
STYRET.
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes til styret v/ Kirsten Pettersen innen
20. februar.
TA ANSVAR FOR EGET HJERTE!
Etter årsmøtet, ca kl. 17, 30, ønsker vi velkommen til et åpent møte på Lekatun,
Vi vil orientere om aksjonene LHL gjennomfører i 2010, for å rette oppmerksomheten
mot to prioriterte områder:
Hjertesykdom hos kvinner og kols.
Som en markering av Go Red Hjertedamer, selger vi pins.
Det blir loddsalg med fine premier, bl. a. boken av Andreas Lunnan.
Servering.
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

I det nærværende uomtvistede, innholdsrike og til tider for den landlige allmue helt
avgjørende skrift kommer den enkelte til hånde har vinteren kommet langt på vei.
Allerede på månedens andre dag kunne Kyndelsmess feires. Den 22. nevntes fra
gammelt som Peders Dag, eller Peters Stol, som det står i årets almanakk.
Dagen ble av de mest optimistiske regnet som begynnelse på våren. Når dette skrives er det lite
som tyder på at mildere vinddrag er i kjømda, det er bistre 18 kalde grader utendørs og selv nede
i byens promenadegate går damene med lange unevnelige av ull. Selv om årets vinter er en av de
hardeste her øst i landet på flere tiår tar vi det med fatning. Våren er snart rundt hjørnet og vi er,
når dette skrift er i postkassa hos leserne på vår barndoms øy, midt oppe i den, sammen med en
lang rekke landsmenn nede på Kanariøyene.
Av den lokale dagspresse ser vi at det har vært storfint besøk i kommunen. Selveste statsråden
for miljø, utviklingshjelp ”og hva dermed er forbundet” har vært i Gutvik for å slippe løs en kastrert
innvandrer. Vi vet ikke om han hadde med noen millioner i stresskofferten ved dette høve, noe
som ikke er uvanlig når den karen er på farten. Uansett går vi ut fra at besøket var mer
velkomment enn da Sri Lanka stod på reiseplanen for en del tid tilbake.
Apropos statsråder, ”vår” statsråd i lokale anliggender, samferdselsministeren, ser sprekere ut
enn på lenge. Vi hadde tenkt å be om et foretrede med henblikk på Yttersidas manglende asfalt
idet vi fryktet for at et brev vedrørende fv. 562 hp 01 parsell Trollvollan – Leknes ville bli ekspedert
videre, nærmest uåpnet, til sentrale eller lokale vesener som skal ha ansvar for slikt. Mulighetene
for et slikt møte skal etter visse konsultasjoner være høyst minimale.
Derfor vil det opprinnelige brev, finslipt over måneder, bli betrodd posten i disse dager.
Ellers bemerker vi at det i de lokale politiske kretser har vært en viss uenighet om både funksjoner
og ordbruk. Problemstillingen renner oss i hu, etter vel 65 år, da vi stiftet bekjentskap med
læreboken ”En del logiske emner” hvor salig professor Arne Næss doserte om ”enighet og
skinnuenighet”. Det at ting skjer er bare av det gode også når det gjelder politiske
meningsmotsetninger. Det er dagens brennaktuelle debatt om takhøyden i et av kongerikets
mindre partier et bra bevis på.
Landallmuens aldri sviktende rådgiver Lorents Didrik Klüver har også et par hint for februar:

Når du vil have Høns til at værpe i Tide, da giv dem ristet Brød, stegte Erter og godt Byg,
dog ikke for meget, thi blive de fede, værpe de ikke.
Den som bruger at drive Fiskerie, bør nu lave den Traad, som behøves til Fiskegarn og koge
den, thi efter Kyndiges Formening skal denne Traad blive smidigere og stærkere, end den,
som virkes paa andre Tider af Aaret.
Svar på ”regnestykke” i forrige nr: 144. (De to tallene foran likhetstegn legges sammen og summen ganges
med det første av dem)

Eksempler på ord og vendinger fra forrige hundreår:

Ord

Røggtavlå ( tjukk l - flatryggen), Ty ’ (stoff, kjolestoff, f.eks), skarvåt’ ( spøkfull, skøyeraktig),
tessmers’ (til og med)

Uttrykk

”Å sett sèl” (å ha utbytte av)
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Vi hilser og gratulerer...
Hjertelig takk for gaver og hilsner på min 70-årsdag.
Vennlig hilsen Jostein Reppen
Madsøy Lysforening takker hjerteligst for pengestøtten
de fikk av Leka kommune til drift av lyspunkt på Madsøya.
Det kom godt med!
Hipp hurra for Viktoria Juliussen som bli 9 år den 17. februar.
Stor bursdagsklem fra gudmor Beathe.
Hipp hurra for Thomas Holmen Ekrem som bli 12 år den 19. februar.
Stor bursdagsklem fra gudmor Beathe.
Beathe Mårvik
Den 18. februar feirer Beathe enda et vellykket år!
Håper du får en super dag!
Masse klemmer fra DreamTeamet
Vi vil gratulere lissborin vårres Steinar André som vart 1 år 3. februar og
Pappa Jan Arild som bli 40 år den 14. februar. Vi e glad i dåkk.
Hilsne Hanna Anie, Elise Mari og mamma
Vi vil i forbindelse med Aud Maries begravelse 21.01.10
rette en stor takk til alle de som trosset den kalde vinden
og fulgte Aud Marie til siste hvilested på Leka kirkegård.
Jorunn m familie
Ivar med familie
Edmund med familie
Helfrid med familie
Lill med familie
I forbindelse med Aud Maries begravelse 21.01.10
vil vi rette en stor takk til Alfred, Arne og Kjetil
som hjalp ogss å pynte i kirka og hjalp til å bære
Aud Marie til henens siste hvilested på Leka kirkegård.
Jorunn m familie
Ivar med familie
Edmund med familie
Helfrid med familie
Lill med familie
HJERTELIG TAKK
for gavene vi fikk i forbindelse med Aud Reppens begravelse.
Tusen takk til alle givere og takk til familien.
Leka Sykestue


I dødsannonse til Frits Robert Årvik i NA, tirsdag 09.02
ble det oppgitt feil kontonummer dersom man ønsker å
gi en gave i stedet for blomster.
Riktig kontonummer til hjemmesykepleien i Leka er
4468 09 04720.
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MAN

1100
1130
1100
1700
1700
1700
1730
1900
1930

- 2300 åpen solstudio - Lidia
– 1400 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1800 svømmetrening 7-9 klasse
- 1800 småbarntrim Herlaughallen
– 1800 svømmetrening 7-9 klasse
– 1830 svømming alle
– 2000 åpen svømmehall (alle)
step 2T

TIR

ONS

1100
1100
1700
1700
1830
1830
1900
1900
2000
2000
2000
1100
1100
2000

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1800 fotballtrening knøtt
– 1800 åpen svømmehall (under skolealder)
– 2000 badminton
–1945 åpent bibliotek
– 2000 åpen svmømmehall (alle)
- 2030 miniatyrskyting – kjeller Lekatun
– 2100 åpen svømmehall (kun voksne)
– 2130 fotball voksen (f.o.m. ungd.skolen)
- 2130 Linedance Lille Herlaughallen
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong – Ludmia
– 2200 ungdomstrening - uorganisert

TOR

FRE

LØR
SØN

FEBRUAR
Lørdag
Mandag
Onsdag

13
15
17

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1300 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
– 1730 svømmetrening 4-6 klasse
– 1830 svømmetrening 1-3 klasse
- 2000 fotball 5-7 kl
spinn 45 2T
bodypump 2T
korøvelse Lille herlaughall
– 2130 fotball 8-10 kl
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1400 åpent bibliotek
– 1800 fotballtrening miniputt
– 2000 forballtrening 5-7 kl
-------- spinn 45 2T
-------- bodypump 2T
-------- bingo
- 2130 fotballtrening 8-10 kl
- 2200 badminton

1100
1100
1800
1100
2000
1830

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

UKM – lokalmønstring Herlaughallen kl. 1400
Kommunestyremøte Lekatun kl. 0900
Meditasjonsgudstjeneste i Leka kirke kl. 1930 - Odd Arne Saltbones
Kurs generasjonsskifte/eierskifte i landbruket – Lekatun kl. 1900
Årsmøte i Leka Arbeiderparti – Lekatun kl. 2030
Styremøte UL Lekamøy – BINGO kl. 2000

Torsdag
Søndag
MARS
Tirsdag
Lørdag

02
06

Søndag

07

Lørdag
Søndag
Mandag
APRIL
Torsdag
Søndag

13
14
15
01
04

Tirsdag
Mandag

06
19

Nattverdsgudstjeneste i Leka kirke kl. 1115. Odd Arne Saltbones
Høytidsgudstjenste i Leka kirke kl. 1115. Odd Arne Saltbones
Basar i Herlaughallen – arr Leka Blandakor
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030

02
04
17
18
22

Samtalegudstjeneste i Leka kirke kl. 1930. Odd Arne Saltbones
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Gudstjeneste i Leka kirke kl. 1115. Brit Karin Theimann
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Konfirmasjonsgudstjeneste i Leka kirke kl. 1115. Odd Arne Saltbones

01
21

Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030

MAI
Søndag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Lørdag
JUNI
Tirsdag
Mandag

18
21

1100
1200
1100
1500
1630
1730
1830
1830
1930
2000
2000
1100
1100
1130
1630
1830
1830
1930
1930
2000
2100

Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Basar UL Lekamøy – klokkeslett kommer i neste utgave av Lekaposten
Årsmøte Leka LHL – Lekatun kl. 1600
Svømmingens dag kl. 1200-1400
Årsmøte Leka Sanitetsforening – hyblene ved Sykestua kl. 1600
Karneval UL Lekamøy kl. 1500-1700
Gudstjeneste i Leka kirke kl. 1115. Brit Karin Theimann
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030

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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