Utgiver: Leka kommune

Dato: 20/02 - 2009

Nr: 04/09

Hjemmesykepleien ber
om at de som har private
veier får ryddet bort snø,
slik at vi kommer fram til huset.
Hilsen Pleie- og omsorg

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 27. februar
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 06. 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
Tlf NAV Leka – 747 32 510
Tlf. Likningskontoret Leka – 742 16 525
Neste utgaver: 6. mars, 20. mars, 03. april, 24. april, 8. mai, 22. mai
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________________________________________________________

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000

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.

PROSJEKTLEDER – NÆRING OG UTVIKLING
100 % prosjektlederstilling i perioden 2009 – 2011.

Leka kommune vedtok i 2006 å engasjere prosjektleder innen næring og utvikling for å styrke vår
nærings- og utviklingskompetanse.
Tilsatt prosjektleder slutter nå for å gå over i annen stilling. Kommunestyret har vedtatt å videreføre
prosjektet ut 2011 – og vi søker etter ny prosjektleder ut perioden.
Stillingen skal i perioden ha ansvaret for kommunens næringsutvikling og deler av det tekniske
fagområdet.
Arbeidsoppgaver innen området
Teknisk
• Overordnet administrativ ledelse- og saksbehandlingsansvar, herunder budsjett, økonomi og
personalansvar
• Faglig og administrativt ansvar for kommunens planverk,
Næringsutvikling
• Videreføre strategi og systemer for å optimalisere det kommunale næringsarbeidet
• Kontaktskapende virksomhet mellom næringsliv og myndigheter, samt evne og vilje til å
bygge nettverk
• Veileder og støttespiller til eksisterende og nytt næringsliv
• Samordning og behandling av kommunens næringssøknader
• Ansvar for forvaltning av prosjektmidler/fond.
Kvalifikasjoner
• Det kreves høyere utdanning på universitets- eller høgskolenivå, innen ett av fagområdene.
• Erfaring fra offentlig administrasjon, forvaltning og planlegging
• Selvstendighet, gode ledelses- og samarbeidsevner, kunne arbeide målrettet, være
resultatorientert og ha evne til nytenking.
• Erfaring med EDB som arbeidsverktøy, samt kjennskap til GIS-verktøy.
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Vi søker en initiativrik person med visjoner og tro på muligheten for å skape nye arbeidsplasser og
vekst i kommunen og som møter utfordringer med fraflytting og synkende folketall med friskt mot.
Andre forhold
For stillingen gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår samt lønn etter avtale. Kommunen er
behjelpelig med å skaffe bolig. Tiltredelse snarest.
Søknad med sendes Leka kommune, personalkontoret, 7994 Leka.
Søknadsfrist: 06.03.09.
Spørsmål kan rettes til rådmannen på tlf 74 38 70 00.
E-post: post@leka.kommune.no
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HELSESEKRETÆR – 30 % fast stilling
Ledig for tiltredelse 01.04.09. Arbeidssted er legekontoret. Det søkes fortrinnsvis etter person med
fagbrev som helsesekretær eller annen relevant utdanning innenfor helseområdet. 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 gjeldende tariffavtale.
Spørsmål ang. stillingene kan rettes til rådmann Bjørn Arne Laugen på tlf 74 38 70 00 – 975 63 669.
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes Leka kommune v/personalkonsulent,
7994 Leka.

Søknadsfrist 23.02.09.
E-post: post@leka.kommune.no
-------------------------------------------

FERIEVIKARER SOMMEREN 2009
Søker du en utfordrende og meningsfull sommerjobb i 2009, 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, hjelpepleiere, 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.
For beregning av riktig lønnsansiennitet kreves at alle tjenesteattester legges ved søknaden. Dette
gjelder også tidligere tilsatte ferievikarer. For tillegg av omsorgansiennitet kreves fødselsattest for
barn vedlagt søknaden. 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 05.03.09
E-post: post@leka.kommune.no
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(Intern utlysning, jfr. HTA `s kap. 1 § 2.3, andre avsnitt)
”Ved ledig stilling skal deltidstilsatte ved intern utlysing tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil
hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen”.

STØTTEKONTAKTER

Kommunen trenger oppdragstaker til arbeide som støttekontakt til en voksen dame. Oppdraget er
på 6 timer pr. uke. Arbeidstiden er fleksibel, men noe kveldsarbeid kan påregnes i enkelte tilfeller.
Det er ønskelig at noen av timene kan benyttes i bassenget.
Kommunen trenger også oppdragstaker til arbeide som støttekontakt til en eldre mann. Oppdraget
er på 4 timer, 2 dager pr. uke. Arbeidet på dagtid og arbeidssted er inntil videre lagt til sykestua.
Det er en fordel om søkere har sertifikat, men ingen betingelse. Utdanning kreves ikke, men
personlig egnethet vektlegges. Søkere må være forberedt på intervju. Snarlig tiltredelse.
Stillingene avlønnes etter gjeldende tariffavtale.
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 05.03.2009.
E-post: post@leka.kommune.no

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

Vi må også i år ha en 17.mai-komite, som kan ta ansvar for hele 17.maiarrangementet 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 13.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.
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Desentralisert førskolelærerutdanning i Brønnøysund
Torgar næringshage starter opp Bachelor førskolelærerutdanning i samarbeid med Høgskolen i Bodø.
Studiet vil være samlings- og IKT-basert. Samlingene vil i hovedsak bli lagt til Brønnøysund. Studiet er et
deltidsstudium og gjennomføres over 4 studieår (normalt 3 år). Torgar næringshage har et samarbeid med
Linköpings universitet. Dette kan gi en mulighet for faglig fordypning siste studieår.
Det forskende og skapende barnet
Ved Høgskolen i Bodø har vi valgt fagprofilen ”det forskende og skapende barnet”.
Det er det hele mennesket, barnets rett til å utvikle egen identitet, som står i sentrum for førskolelærerens
virksomhet. En viktig oppgave er å gi barn mulighet til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger
med forankring i kultur og verdier som grunnlag for videre vekst og læring i skole og samfunn.
Organisering
Bachelor førskolelærerutdanning (180studiepoeng) er en deltidsutdanning som går over 4 år - 45
studiepoeng pr år. Samlingene vil ha et omfang på ca 37 dager pr studieår. Studentene må ha minimum 20
% stilling i barnehage i studieperioden. Praksis har et omfang på 10 uker i barnehage og 2 uker i
grunnskolen.
Studieinnhold
Fagene i førskolelærerutdanningen:
• Pedagogikk, 45 stp
• Drama., 10 stp
• Forming, 10 stp
• Naturfag med miljølære, 14 stp
• Samfunnsfag, 12 stp
• Fysisk fostring, 12 stp
• Religion, livssyn og etikk, 12 stp
• Matematikk, 10 stp
• Norsk 15 stp
• Musikk, 10 stp
• Valgfritt fordypningsfag, 30 stp

Yrkesmuligheter
Førskolelærerutdanningen kvalifiserer for
pedagogisk arbeid med barn i barnehage,
faglig/administrativ ledelse og drift
av barnehager. Det er et stort behov for
førskolelærere både i kommunale og
private barnehager. Vi oppfordrer menn
til å søke.
Opptakskrav
Både søkere med og uten generell
studiekompetanse kan søke om opptak
til studiet. Det foretas en individuell
og helhetlig vurdering av søkere med
realkompetanse. Søkere med realkompetanse
må være fylt 25 år i opptaksåret
og ha relevant praksis og/eller utdanning.

Gjør noe viktig – bli lærer!
Vi har fått henvendelse fra interesserte bosatt på Leka. Det hadde vært veldig bra med en liten
studentgruppe på Leka også. Det er alltid lettere å ha en studiekamerat eller to å støtte seg på. Studiet vil
nok være mye lettere å gjennomføre da.
Studiet er lagt opp slik at studentene skal kunne jobbe deltid, og vi forsøker å legge det opp slik at voksne
i arbeids- og familiesituasjon skal ha muligheten til kunne ta en utdanning.
Første samling er i slutten av mars, og det er forsatt mulig å søke studiet.
For mer informasjon: http://www.torgar.net/opplering/torgar-studiesenter/bachelor-forskolelerer.html
Ta gjerne kontakt med Torgar Studiesenter
Martin Flå
75 00 69 64 / 917 82 016
Katrine Flostrand
75 00 69 67
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BUD
Leka kommune har fått bud på kommunens sine skytematter.
Budet omfatter 6 stk. hele matter og 2 stk skadede.
Før Leka kommune gjennomfører salget så kunngjøres dette herved i Lekaposten slik at
andre interessert også får anledning til å komme med bud på disse.
Bud sendes til Helge Thorsen tlf. 74387018 innen 28. 02.09

---------------------------------------------------------------------------------------------Orientering angående gravearbeider i Vassdalen
Det foregår gravearbeid i Vassdalen for legging av vassledning til Solsem/Engan/Vågan.
I denne forbindelse vil det bli lagt opp masser på veien.
Dette medfører at veien kan bli smalere i en strekning på ca. 100-150 m i anleggsområdet.
Dette kan sette begrensninger for møtende trafikk i en periode framover.

---------------------------------------------------------------------------------------------BASAR GUTVIK
Søndag 08. mars kl. 1600 holder vi basar i Gutvik bedehus.
Det blir lodd- og åresalg
Gevinster mottas med takk
Servering av kaffe og kaker

Alle er hjertelig velkommen
Styret
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ARBEID UTFØRES
Snekkerarbeid, maling, flislegging utføres.
Ta kontakt tlf. 743 99 709 – mobil 99 59 99 41
Olaf Nilsson
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ALL-AKTIVITETSDAG
Sett av lørdag 14. mars
Da blir det utdeling av trimkrus – og all-aktivitet i Herlaughallen
Eksakt tidspunkt kommer senere.

---------------------------------------------------------------------------------------------VANNTRENING.
LHL ønsker å kartlegge for om det er interesse av å starte vanntrening`s aktivitet for
voksne.
Bassenget holder nå en temperatur rundt 30 grader.
Kursleder: Marianne Audne ( hun har deltatt på vanntrenings kurs.) samt en person som
badevakt.
Tidsrom: 5 mandager kl.20 i tidsrommet mars og april.
Pris: mellom 250 – 350 kr for 5 ganger. Avhengig av hvor stor deltakelsen blir.
For å vite om det er interesse for dette tilbudet ber vi deg henvende deg til
Kirsten Pettersen innen onsdag 4.mars- 09.
Tlf: 91 55 16 23

---------------------------------------------------------------------------------------------HEI FOLKENS

KOM Å BLI MED PÅ LINEDANCE!
DET E BRA ARTIG OG FIN TRIM
ONSDAGER KLOKKA 2000 I HALLEN
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Bingo i UL Lekamøy i 2009
Det er planlagt bingo i UL Lekamøy følgende datoer i 2009:
12.02. – 26.02. – 12.03. – 26.03. – 09.04. – 23.04 – 30.04. – 07.05. – 14.05. -21.05. – 28.05. – 04.06. –
18.06. – 25.06. – 02.07. – 09.07. – 16 07. – 23.07. – 30.07 – 13.08. – 20.08. – 27.08. – 03.09. – 10.09. –
17.09. – 24.09. – 08.10. – 22.10. – 05.11. – 19.11.
Kaffeprisene har økt til kr 10 for kaffe og kr 20 for mat.

Velkommen til bingo i 2009!
------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUSEN TAKK!!
til alle som bidrog til at vår basar den 14. februar ble en suksess!
Takk til alle som kom, som gav gevinster, som leverte mat og som hjalp til!
Overskuddet ble kr. 15.923,Vinnere på loddbøkene ble:
Glasskunst
Tovet Sitteunderlag
Smykkesett
Bløtkake

- Magnus Engan
- Edny og Birger Aune
- Beathe Mårvik
- Mina Nilsen

Ildfastformer
Pledd
Gavekort kr 100
Fruktkurv

- Willy Hansen
- Jan Erling Pettersen
- Sigbjørg Ulriksen
- Jan Erling Pettersen

Heklet løper
- Tora K. Tobiassen
Telysestake/tannpirkerholder - Lotte Løvold
To håndklær
- Sturla Johansen
Laks
- Linn F. Holmstrand
1 brett egg
Toalettmappe m/innhold
”altmuligpose” + twist
Duk m/servietter

- Niclas Sandnes Laugen
- Caroline Johansen Kristiansen
- Fam. Jan Arild Leknes
- Astrid og Ole Grønning

Tovede tøfler
Selbuvotter
Laks
Løper

- Ole Grønning
- Sigbjørn Pettersen
- Thelma Tobiassen
- Siv Aune

1 kake
1 brett egg
Smykkesett
Bilde av lekastein

- Edny og Birger Aune
- Bjørg Elin Ulriksen
- Fam. Rogne
- Asbjørg Juliussen

Vinnere av tippekonkurranser:
Fruktkurven var 6,087 kg og ble vunnet av Elin Pettersen
Antall nonstopp var 833, og 3 vinnere delte denne: Vidar Furre, Anita Thorsen og Kirsten Granås.

HILSEN UL LEKAMØY
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Lørdag 7. februar ble årets kommunale kulturmønstring avviklet på Solsem.
Vi hadde bare fire sceneinnslag i år, to flotte dansenummer, ett sanginnslag og en sketsj.
I årets mønstring hadde vi også mange flotte utstillingsgjenstander – som absolutt viser at
det er mange kreative og kunstneriske talenter i Leka.
Her var både malerier, tegninger, skulpturer og smykker med mer.
Mye imponerende og kreativt arbeid var nedlagt her.
Så vi takker for en flott innsats av dere unge som deltok på mønstringa
og håper å se dere også til neste år – sammen med mange flere.
Bare begynn å jobb mot neste års UKM allerede nå!
SÅ…. Vil vi også rette en stor TAKK til alle dere som var med og hjalp til å under
arrangementet. Uten dere ville vi ikke fått det til. Hjelp til lyd og lys, kjøkken, jury
tilrettelegging og opprydding…..TUSEN TAKK!
Mange hilsener fra UKM komiteen.

UKM JURYEN HAR BESTEMT AT DISSE INNSLAGENE
VIL FÅ MULIGHET TIL Å REPRESENTERE LEKA
PÅ FYLKESMØNSTRINGEN I VERRAN dato 27. – 29. mars.

SCENE:
• 8. klasse – ”dans Grease” med;
Thomas Westgård, Morten Strand, Torkil Helmersen, Helen-Mari Johansen,
Ingeborg Husby, Siri Thorvik og Julie Mårvik Pettersen
UTSTILLING:
• Amalie Hansen Sønnesyn og Julie Mårvik Pettersen med ”Julie og Amalies
hjemmelage smykker”
• Marie Thorsen med maleri ”Blackburn”
• June Nordlund Hagen med maleri ”Stormy mayday”
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GUDSTJENESTER
01.03

kl. 1100 Fastegudstjeneste Leka kirke v/ Sokneprest Faustmann
Nattverd. Ofring til Kirkens nødhjelp.

01.03

kl. 1300 Fastegudstjeneste Gutvik bedehus v/ Sokneprest Faustmann
Ofring til bedehuset. Kirkekaffe.

22.03

kl. 1100 Høymesse Leka kirke v/ Sokneprest Faustmann
Nattverd. Ofring til menighetens arbeid

09.04

kl. 1600 Nattverdsgudstjeneste Leka Sykestue – Skjærtorsdag

12.04

kl. 1100 Høytidsgudstjeneste Leka kirke v/ Sokneprest Faustmann
Nattverd. Ofring til menighetsarbeid. Kirkekaffe.

03.05

kl. 1100 Gudstjeneste Leka kirke kl. 1100 v/ Sokneprest Faustmann
Ofring til menighetens arbeid.

17.05

kl. 1100 Festgudstjeneste Leka kirke v/ Sokneprest Faustmann
Barnegospel deltar

Torsdag

21.05

kl. 1930 Kristi himmelfartsdag – samtalegudstjeneste v/ konfirmantene
Nattverd. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe.

Lørdag

23.05

kl. 1100 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Sokneprest Faustmann
Ofring til konfirmantarbeid

01.06

kl. 1100 Høytidsgudstjeneste Leka kirke v/ Sokneprest Faustmann
Nattverd. Ofring til menighetsarbeid. Kirkekaffe
----------------------------------------------------------------------------------------------

Invitasjon til Earth Hour 2009
En symbolsk handling for klimaet
Lørdag 28. mars 2009 blir en merkedag i arbeidet mot klimaendringer.
Byer, bedrifter, organisasjoner og enkeltmennesker over hele verden skal slukke lyset i én time – Earth
Hour – for å vise sitt engasjement for klimaet.
Målet er en milliard deltakere globalt, og 1000 byer. Det høres mye ut, men det blir stadig mer realistisk.
Ca 300 byer har meldt seg på til nå; blant annet London, Mexico City, Beijing, Roma, Singapore,
Chicago, Bogotá, Cape Town, Dubai, Hong Kong, Las Vegas…

Alle med tilgang til en lysbryter har sjansen til å bidra.
Kampanjen blir et felles, globalt og meget visuelt uttrykk for folks klimaengasjement – og et stert signal
til verdens ledere om å ta ansvar for klimaet i skjebneåret 2009, da man skal forhandle fram en ny, global
klimaavtale. Samtidig blir Earth Hour en påminnelse om sammenhengen mellom klimautfordring og
energibruk.
Kampanjen oppsto i Sidney for to år siden, med 2 millioner deltakere. Norge er med for første gang. Til nå
har 7 storbyer sagt ja til å bli med: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Kristiansand og
Sandnes.
Målet er at før kampanjedagen skal hele Norge være invitert.
For mer informasjon om Earth Hour anbefaler vi et besøk på www.earthour.no

Bli med du også – hver lysbryter teller!
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ØL & ORNAMENTIKK I TRE
Nord-Trøndelag Husflidslag driver med registrering av
tregjenstander knyttet til trøndersk drikke- og ølbryggerkultur.
Vi har som mål å få registrert flest mulig slike gjenstander i
alle kommuner i Nord-Trøndelag.
Nå har vi kommet til Leka kommune og vil at alle som har gjenstander i tre som
ølboller, ølfugler, sjenkekanner, ølbøtter, ølkagger etc., tar kontakt med oss.
Registreringen går ut på at vi tar et foto og noterer ned de opplysningene eier har
om gjenstanden.

Da håper vi at dere som har gjenstander er interessert i å få registrert disse, og tar
snarlig kontakt med:
Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag
tlf. 975 975 69 eller e-post: nordtrondelag@husflid.no
Prosjektet støttes økonomisk av: Nord-Trøndelag Fylkeskommune,
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Norsk Kulturråd og enkelte kommuner.
---------------------------------------------------------------------------------------------Kunsten at få en ide
Kunsten er ikke
at få en ide.
Enhver kan med lethed
få to -.
Kunsten er den
mellem to eller fler
ganske almind'lige
hverdagsideer
at se hvilken en der er go.

Fårene og bukkene
At lave en primitiv filosofi
med båse, som menskene inddeles i,
Er en fejl, hvoraf alle folk lider.
Men vi er nogen stykker, som kun kan forstå
én måde at inddele menskene på:
Man skal dele dem i individer

Piet Hein
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ANNONSERT FREDAG

20. FEBRUAR –

UTSATT INNTIL VIDERE
-------------------------------------------------------------------------------------

Leka blandakor hadde årsmøte 10. februar
Styret i Leka blandakor:
Leder:

Ella Sande

Styremedlemmer: Ståle Haug
Grethe Haug
Nina Furre Holmstrand
Ole Kr. Holand
Kirsti Østby
Varamedlemmer: Beathe Mårvik
Lars Einar Garstad
Revisorer:

Janne Grete Hakkebo
Siv Aune

Valgkomité:

Ståle Haug
Arne Leif Fjellseth
Bente Martinsen

Regnskapsfører:

Jan Sandnes

Planlagte aktiviteter:
5. april Palmesøndag

basar i Herlaughallen

8.-10. mai

tur til Jøa

6.-7. juni

sangerstevne på Sømna

Herlaugsdagene

familiefestfest

11.-13. september

Hildre-seminar på Leka

3. oktober

markering av kor-jubileum

April/mai 2010

sangerfest med prosjektet elsker/elsker ikke
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

I skrivende stund, som ”bladfyker” ikke sjelden starter sine refleksjoner med,
er det midt i februar. Utenfor er det skikkelig vinter med masse snø og 14 kalde grader
tidlig på dagen. Det er Valentinsdag faktisk. Ikke så mye feiret her til lands ennå,
men den er på frammarsj.
I engelsktalende land startet feiringen av dagen på 1500-tallet en gang.
Da til minne om den hellige St. Valentin som ble steinet under en av de grumme romerske
keisere. Han fikk mulighet til å sende et lite brev til kjæresten like før de førte ham til
retterplassen. Dette har gitt opphavet til et større opplegg, kanskje særlig i USA, hvor en helst
skal skaffe seg en kjæreste, i det minste for anledningen. Dette kan gjøres ved å sende
blomster, gjerne arrangert i hjerteform, sammen med et lite kort med påskrift ”Vil du bli min
Valentin?” Gammelkjærester kan også huskes på dagen – hva med et lite brevkort til en fordums
forelskelse?
Februar har flere ting å feire. Allerede i morgen er det fastelavnssøndag, varsel om at fastetiden
er rundt hjørnet. Over helgen har vi fetetirsdag (der en skulle spise seg mett minst fem ganger)
og askeonsdag med slutt på all vellevnet så lenge fasten varer.
Ute i verden er det finanskrise. Den overskygger liksom alt og fører til at flere ledende politikere
kan dumme seg ut så mye de har lyst uten at folk synes å merke så mye til det.
Blant disse er også kongerikets samferdselsminister som omtrent slo seg selv på brystene og på
TV kunne meddele det norske folk at hun hadde tvunget både stats- og finansminister i kne. Vi
fikk en liten opptur sånn med det samme og tok fram vårt brevutkast om asfaltering på yttersiden
av ”øen”. Det varte bare et par dager så skjønte vi at det hele var det som i moderne språkbruk
kalles en ”flopp”.
Brevutkastet ned i skuffen igjen, foreløpig. Vi lar de lokale politikere få nok en mulighet i saken. I
nabokommunen over fjorden har de i følge lokale media klart det. En veistump, som ikke akkurat
kan betegnes som noen paradegate, skal få fast dekke. Klarer de det der, må det vel gå andre
steder også, tenker vi. Tiltakspakkene renner over av penger heter det, men det mangler planer
for bruken. Om ikke de lokale folkevalgte svinger seg rundt nå, så kommer nok brevet til
statsråden på bordet igjen. Med en skarpere, om ikke blasfemisk vinkling. Denne gang med kopi
til både justisminister og nyutnevnt fylkesmann. Hermed er de angehørige advart!
Vi hitsetter nok en gang et av Lorents Dirik Klüvers gode råd til landalmuen for februar:

Enhver Mand, som vil boe i sunde Væreelser og beholde sin Helbred og et friskt
Legeme, skal for Alting forsyne sine Vinduer med Gjænger (i Særdeleshed tvende mod
hinanden staaende Vinduer) i sit daglige og Natteværelse, og altid een eller to Gange midt
om Dagen, naar Veiret tilader det, lade disse Vinduer samt Døren staae aabne, for at
udtrække den fuktige og sure Luft, og igjen faae den friske Luft ind i Værelserne.
Så til hovedbudskapet for denne spalten:

Ord
Go’tykjin’ (tror godt om seg selv, særlig når det gjelder meninger og synspunkter), speiel
(speil), tøtt’ (liten sak, f.eks. ei lita jente. Også brukt i sammensetninger: ”klappatøtt”), glohopp
( tjukk l - samme som ”klappatøtt” ovenfor. En tykk leiv av brøddeig, stekt på jernringene på
gamle torv/vedkomfyrer)

Uttrykk
”Hain’ vart kaill’ i klean (tjukke l-er. Han ble skikkelig redd/engstelig)
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Vi hilser og gratulerer...
Magnar Olaisen 18 år
Gratulerer hjerteligst med 18-årsdagen din som var 18.februar,
Og kanskje førerkortet den 19.februar?
Klem fra mamma og Pål
Pål Husby 62 år
Gratulerer hjerteligst med 62 årsdagen den 22. februar.
Klem fra kona og Magnar
Hipp hurra for Viktoria W. Juliussen som blir 8 år den 17. februar.
Stor klem fra pappa, mamma, søster og brora
Gratulerer Viktoria W. Juliussen med 8 år den 17. februar.
Bursdagsklem fra farmor og tante Monika
Vi gratulerer pappa Jonny med dagen den 18. februar.
Bursdagsklem fra Silje Marita, Joakim, Viktoria og mamma
Hipp hurra for gudmor Beathe som har bursdag den 18. februar
Stor bursdagsklem fra Viktoria
Jonny Juliussen gratuleres med dagen den 18. februar.
Klem fra mamma og Monika
Hipp hurra for mamman min Anita
som blir 30 år lørdag 28. februar.
Stor klem fra Gunnar
Gratulerer med 30-årsdagen den 28.februar Anita!
Klem fra Åsa Karoline, mamma, pappa, bestemor og bestefar
Beathe Mårvik
Den 18. februar kunne Beathe feire enda et vellykket år!
Gratulerer så masse med overstått!
Masse klemma fra DreamTeamet
----------------------------------------------------------------------------------------------------

GUTVIK GNIKK OG GNU (GGG) Time etter avtale på følgende numre:
Massasje: tlf. 74399990 - mobil: 93257578
Hudpleie: tlf. 74399620 - mobil: 96843183
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MANDAG
1100-2300
1130-1330
1100-1800
1700-1800
1800-1900
1800-2000
2000-2100
2000-2200
ONSDAG
1100-2300
1100-1800
1830-1930
1800-1900
1800-1900
1900-2000
1900-2030
2000-2100
2000-2200
2000-2200
FREDAG
1100-2300
1100-1800

åpen solstudio - Lidia
åpent bibliotek
åpen frisørsalong - Ludmila
småbarntrim Herlaughallen
fotballtrening miniputt (3-5 kl)
åpen svømmehall - alle
step 2T
fotballtrening
åpen solstudio - Lidia
åpen frisørsalong - Ludmila
åpent bibliotek
åpen svømmehall småbarn
fotballtrening (6-9 kl)
åpen svømmehall – alle
miniatyrskyting – kjeller Lekatun
åpen svømmehall – kun voksne
Linedance Herlaughallen
fotballtrening
åpen solstudio - Lidia
åpen frisørsalong - Ludmia
kino 1-2 gang pr mnd, se etter
oppslag

TIRSDAG
1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1130-1330 åpent bibliotek
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1500–1700
1800-1900
1830
1930
2000- 2230

åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
fotball smågutt/pike
spinn 45 2T
bodypump 2T
korøvelse - Leka Blandakor

TORSDAG
1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1830
spinn 45 2T
1930
bodypump 2 T
1700-1800 svømmetrening 1-3 klasse
1800-1900 svømmetrening 4-10 klasse
2000
bingo
2000-2100 badminton
2100
spinn 30 2T- nybegynner
LØRDAG
1100-2100 åpen solstudio - Lidia
1100-1600 åpen frisørsalong – Ludmila
1800fotballtrening - ungdom
SØNDAG
1100-2100 åpen solstudio - Lidia
2000
bingo
2100-2200 badminton

FEBRUAR
MARS
Søndag

01

Onsdag
Søndag
Lørdag
Søndag

04
08
14
22

Fastegudstjeneste Leka kirke kl. 1100
Fastegudstjeneste Gutvik bedehus kl. 1300
Årsmøte Leka Sanitetsforening – hyblene kl. 1600
Årsmøte Leka LHL på Lekatun
Basar Gutvik bedehus kl. 1600
Utdeling av trimkrus og allaktivitet i Herlaughallen
Høymesse i Leka kirke kl. 1100

APRIL
Søndag
Torsdag
Søndag
MAI

05
09
12

Palmesøndag: Kor-basar Herlaughallen
Nattverdsgudstjeneste Leka sykestue kl. 1600
Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 1100

13-19

Herlaugsdagene 2009

11-13

Hildreseminar i Herlaughallen, arr Leka Blandakor

03

Markering av Leka Blandakors 90-årsjubileum

JUNI
JULI
Uke 29
AUGUST
SEPTEMBER
Fre-søn
OKTOBER
Lørdag

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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