TIL HUSSTANDENE

Utgiver: Leka kommune

Dato: 16/11 - 2007

Nr: 21/07

Julemesser og adventslotteri arrangeres både
i Gutvik og på Leka de nærmeste dagene.
Julemesse på Skei søndag 18.11
Julemesse i Gutvik lørdag 24.11
Adventslotteri på Leka 24.11
Mulighetene for å gjøre unna julegavehandelen
og julebaksten er store.

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 23. november
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 30. 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
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INFORMASJON FRA KOMMUNEN
Leka kommune, tlf.: 743 87 000
Pressemelding
Bredbånd til Leka
Nå er det mulig å få bredbånd i praktisk talt hele kommunen.
Dette er resultatet av et samarbeid mellom Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og kommunene
Vikna, Leka og Nærøy.
- De øvrige aktørene i bredbåndsmarkedet har hittil konsentrert seg om de mest befolkningstette
områdene. Vi mener det er viktig å tenke helhet, og finne løsninger også for distriktene. I Ytre
Namdal har kommunene Vikna, Leka og Nærøy gått sammen med oss i en dugnad for å
realisere dette. Vi er snart ferdige med utbyggingen, og kan tilby bredbånd til praktisk talt alle i
området, sier Rune Skow i NTE Bredbånd.
Samarbeidet har vært helt avgjørende for å kunne realisere utbyggingen, og i disse dager
arbeides det med salg i kommunen.
NTE sin bredbåndsutbygging på Leka blir ferdig før jul, og kundeoppkoblinger vil starte fra januar.

For nærmere informasjon, kontakt Rune Skow, mobil: 915 17 419

Radiobasert
dekning fra NTE

ADSL dekning
fra andre aktører
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ÅRSMØTE I LEKA BONDELAG
STED: Vertshuset Herlaug, tirsdag den 20.november klokken 20.00
Sakliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Åpning
Valg av møteleder og referent
Godkjenning av innkalling og sakliste
Årsmelding
Regnskap og revisjonsmelding
Eventuelt innkomne saker
Arbeidsplan 2008
Valg
a) Leder for ett år
b) To styremedlemmer for 2 år. På valg Turid og Anders
c) 1 vara til styret for 2 år. Viggo på valg
d) To revisorer for ett år. Valgt sist: Jan S. og Inger Johanne
e) Valgkomite Valgt sist: Sigbjørg På valg: Liss og Ove

9.

Tema: Orientering om økologisk landbruk
Prosjektleder Jon Magne Holten fra Oikos Midt Norge, Tingvoll kommer
og orienterer om markedsutviklinga for økologiske produkter, og litt om
hvordan man kan starte opp.
I tilegg kommer økologisk melkeprodusent Tor Ludvig Bøgseth fra Namdalseid
hvis han får tak i avløser.

Styret i Leka bondelag håper så mange som mulig setter av denne tirsdagskvelden!
Servering!!
-------------------------------------------------------------------------------------------

Er det noen som har en gammel Fordson Deksta traktor til salgs?
Thor 91707370.
-------------------------------------------------------------------------------------------Årsmøte i Gutvik skytterlag
Lørdag 17. november kl. 14.00 i Skytterhuset
Vanlige årsmøtesaker.
Kaffeservering
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GUDSTJENESTER
02. desember

Lysmesse i Leka kirke kl. 14.00 ved sokneprest
Donata Faustmann og konfirmantene. Kirkekaffe

02. desember

Adventsgudstjeneste i Gutvik bedehus kl. 16.00 ved
sokneprest Donata Faustmann. Kirkekaffe.

24. desember

Familiegudstjeneste i Leka kirke kl. 12.00 ved
sokneprest Donata Faustmann. Barnegospel deltar.
Ofring

25. desember

Høytidsgudstjeneste i Leka kirke kl. 11.00 ved
sokneprest Donata Faustmann. Nattverd. Ofring

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

KINO FREDAG 16.11.07 UL Lekamøy
Shrek den Tredje (no. versjon) (alle)
Det å være konge er ikke for alle - særlig ikke
om du er et troll som lukter som den grunne
enden av en myr. Da Shrek giftet seg med
Fiona, var det å styre landet Langt Langt Borte
det siste han ville, men når svigerfaren hans,
Kong Harald, plutselig dør, får Shrek straks en
krone på hodet. Nå blir den motvillige
monarken, hvis han da ikke kan finne en
passende erstatter, tvunget til å ta tronen for
resten av sine dager.

Varg Veum -Bitre blomster (11 år)
Bitre blomster er den første filmen om Varg Veum. I Trond Espen
Seims skikkelse kommer forfatter Gunnar Staalesens
privatetterforsker endelig ut av Bergensskyggene og inn på det store
lerretet.

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

Adventslotteri

8. klasse har adventslotteri på Coop Leka og Joker Husby
lørdag 24. november.
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Julebord ”Vi over 60”
Leka Sanitetsforening arrangerer julebord for alle over 60 år i UL Lekamøy
fredag 7. desember kl. 18.00.
Påmelding innen fredag 30. november til
Ragnhild Reppen,
tlf 743 99 682
Turid Haug,
tlf 743 99 378
Velkommen!
--------------------------------------------------------------------------------------------

Mini
Julemesse

På Skei ungdomshus
Søndag 18. november 2007 kl. 1400-1800
Salg av Leka-krus
Hudprodukter ect
Julebakst
Husflid
mm
Kaffesalg med noko attåt!
Barneaktiviteter og kanskje en juletrall

Velkommen
Arr Bygdekvinnelaget i Leka
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VERTSHUSET HERLAUG
* Torsdags kafe
* lørdag 24.11 .07
* lørdag 08.12.07

avvikles for dette år !
Julebord arr. enda noen få ledige plasser....
Muligheter for påmld. julebord... lag /
bedrifter....privatpers..
* 2. juledag
julefest musikk ikke avgjort enda...
* 3. juledag
stengt
* 4. juledag
åpen pub ( mulig pub qiuz )'
* 5 juledag
stengt....
Nyttårsaften
se eget oppslag
----------------------------------------2008... Januar og februar stengt....
* foreløpig program for juli mnd;
* fredag 11.07
* lørdag 12.07
* lørdag 19.07

Hagefest "Too Far Gone " ( Bekreftet )----Hagefest ”Mega Fem” (ikke bekreftet pr.d.d.)
Hagefest " Lassie and the lads " ( bekreftet)..

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

Bygdejulebord på Skei 2007
Enda er det mulig å melde seg på bygdejulebordet på Skei.

Siste frist tirsdag 20. november!!!!
Arrangementet er åpent for alle som har lyst.
Minner om at du finner påmeldingsskjema på Coop’en, Joker’n, skolen,
barnehagen, sykestua og på Lekatun. Det er også mulig å melde seg på via
sentralbordet på Lekatun, tlf 743 87 000, eller direkte til komitéen.
Finn fram finstasen – ta med naboen og meld dere på.
Hilsen Tone, Venke, Siv, Solvår, Annette og Beathe
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Allerede i forrige utgave av dette organ,
øyas mest ettertraktede lesestoff, fikk denne spalten en ny overskrift.
Dette formedels et vektig innlegg fra en av bladets ivrige lesere.
Dette var visselig på tide, spør du oss.
Høsten er på hell, klokka er stilt en time tilbake,
og de første frostnettene har allerede meldt seg.
Mye fagnafolk fra øya har enten reist sørover i verden
for en stakket tid, mens andre har konkrete planer om å gjøre det.
Det kan være greit å skjøte et par uker eller mer på sommeren når kveldene blir lange og
kulden setter inn – for å låne en strofe fra Prøysen.
Denne spaltes mer eller mindre tilfeldige medarbeider har også vært en smule på reisefot
siden sist. Både Hamar, Budapest, Fredrikshavn og Lørenskog er besøkt. Nå snakkes det
riktignok andre dialekter disse stedene, men dette forhindrer oss ikke stadig å ha de gamle
gode ord og uttrykk fra vår barndoms øy i minne.
Her kommer et nytt knippe av disse:
Ord
Fessibaill (tjukk l - røyksopp), rakkelpaut (tjukk l - en som for rundt i gårdene uten noe
egentlig ærend), jessvijnt ( snar og snuen, lett på foten), grebb, grebbåt’ ( både substantiv
og adjektiv, gjerne brukt om en person av hunkjønn som var skikkelig frampå og ville karre til
seg mest mulig), boksferlåva’ (om to som hadde ”fast følge” en tid uten å sette på seg ringer).
Uttrykk
”Lusa som hosta i lovotten” (Gjerne brukt når et ungt menneske ga sin mening til kjenne,
mens godt voksne mannfolk diskuterte ”seriøse” ting eller tildragelser).
Bidrag fra Per-Olav Pettersen, Bodø:
Gørpin (å være stor på det), gutsøkkji (uskikkelig guttunge), gutpåker (mer uskikkelig
guttunge), hæstfeledengs (ekkel og utålelig jente), dykåde (kraftuttrykk -bannskap),
daris (firehjulsvogn for hest), ostejlt (å være uvenner), aparta (spesiell, i betydningen
"særegen")
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi hilser og gratulerer...
Takk for oppmerksomheten på min 70-årsdag.
Hilsen Birger Aune
Hjertelig takk for gaver og hilsner
på 60-årsdagen!
Hilsen Kirsti Charlotte
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Faste aktiviteter
MANDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1700-1800 - Småbarnstrim i Herlaughallen
1800-2000 - Åpen svømmehall - alle
2030
- STEP på 2T - Annette

ONSDAG
1830–2000 - Åpent bibliotek
1730-1830 - Allidrett fra 1.-5.klasse i Hallen
1830
- Step – Tone
2000
- Yoga – Beate/Marianne
1800-1900 - Åpen svømmehall – småbarn
1900-2000 - Åpen svømmehall – alle
2000-2100 - Åpen svømmehall – kun voksne
2000-2200 - Fotballtrening oldboys
FREDAG
2000-2100 - Åpen hall 8 klasse og oppover
Kino UL Lekamøy – 1-2 ganger pr mnd.
Se etter oppslag

TIRSDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1500–1700 - Åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
1800-1900 - Svømmetrening 1-3 klasse
1900-2000 - Svømmetrening 2-8 klasse
1845
- Bodypump - Marianne/Tone’
2000
- Korøvelse i Frøvik
2015
- Spinn 45
2100
- Spinn 30
TORSDAG
2000
- Bingo
1845
- Bodypump – Marianne/Tone
1730-1830 - Fotball m/mer jenter 6-10 klasse
1830-2000 - Fotball m/mer gutter 6-10 klasse
2000
- Linedance i Herlaughallen
2015
- Spinn 45
2100
- Spinn 30
LØRDAG
SØNDAG
2000
- Bingo
2000-2100 - Badminton

Aktivitetskalender
NOVEMBER
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Lørdag

17.
18.
20.
24.

Årsmøte Gutvik skytterlag kl. 1400 i Skytterhuset
Julemesse – arr. Bygdekvinnelaget i Leka
Årsmøte Leka Bondelag, Vertshuset Herlaug kl. 20.00
• Julebordsbuffet Vertshuset Herlaug, musikk Ray D. Parker og Bjørn Jens
• Julemesse Gutvik grendahus
• 8. klasse har adventslotteri på Coop Leka og Joker Husby

DESEMBER
Lørdag
01. Bygdejulebord på Skei kl. 2030
Søndag
02. • Lysmesse Leka kirke kl. 1400 – kirkekaffe
• Adventsgudstjeneste i Gutvik bedehus kl. 1600 - kirkekaffe
Onsdag
05. Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 1600-1700
Fredag
07. Julebord ”vi over 60”, UL Lekamøy. Arr. Leka Sanitetsforening
Lørdag
08. Julebuffet Vertshuet Herlaug, musikk Arne Leif og Arve – dersom nok påmelding
Søndag
09. Julegrantenning Gutvik grendahus
Lørdag
15. Julebord Gutvik
Søndag
16. Julekonsert i Leka kirke kl. 19.00 – arr Leka Blandakor
Onsdag
19. Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 1600-1700
Mandag
24. Familiegudstjeneste Leka kirke kl. 12.00 – barnegospel deltar
Tirsdag
25. Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 11.00
Onsdag
26. Julefest 2. juledag – Vertshuset Herlaug
Torsdag
27. Fest 3. juledag på Skei med bandet FRESK
Fredag
28. Åpen pub – Vertshuset Herlaug – mulig quiz
Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement, sik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender.
Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger, så unngås unødvendige ”kollisjoner”.
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