TIL HUSSTANDENE

Utgiver: Leka kommune

Dato: 1/6 - 2007

Nr: 10/07

Førstkommende
helg er det
duket for
75-årsjubileum
for historien
om ørnerovet
på Leka -

Vi håper det blir ei trivelig og minnerik helg for
både arrangør og deltakere –
Program for dagene på side 6.
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 8.JUNI
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 15.JUNI
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

LEKA KOMMUNE
HØRINGSUTKAST
Utvalg:

Møtedato:

FORMANNSKAP

23.05.07

Sak:
Tittel
36/07 Lokal forskrift om spredning av gjødselvarer m.v.
Forslag til lokal forskrift blir lagt ut på høring med høringsfrist 27. juni 2007. Forslaget er
utarbeidet med hjemmel i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, 2003-07-04
nr. 951, § 23, 3.ledd.
Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav i Leka kommune, NordTrøndelag.
Fastsatt av Leka kommunestyre 29.august 2007 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord
(jordlova) § 3 og § 11 første ledd, jf. forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk
opphav.
§ 1. Formål
Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav i Leka har som formål å
hindre forurensing til luft, vann og vassdrag, gjennom å sikre at gjødsla utnyttes best mulig som en
ressurs for planteproduksjonen.
Videre er det et mål å sikre at gjødsla disponeres på en slik måte at hensynet til det biologiske
mangfoldet ivaretas.
§ 2. Virkeområder
Denne forskriften gjelder for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, herunder bla.
husdyrgjødsel, silopressaft, avløpsslam, kompostprodukter og annen organisk gjødsel og gjelder for hele
kommunen.
§ 3. Forbud mot vann- og luftforurensing
Gjødselvarer av organisk opphav skal disponeres slik at den ikke fører til forurensing eller fare for
forurensing, eller på annen måte berører hensyn nevnt i § 1.
§ 4. Spredetidspunkt
Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november.
Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark.
Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at
det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 15.
september.
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Ved spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde i perioden 1.- 15. september skal
det settes igjen en sone på minimum 5 m mot bekker, åpne kanaler og vassdrag som ikke gjødsles. Det
bør unngås å spre husdyrgjødsel på sterkt hellende mark i denne perioden.
Kommunen kan ved forskrift eller enkeltvedtak forby spredning av gjødselvarer mv. av organisk
opphav, som nevnt i 1. -3. ledd, i hele eller deler av perioden fra og med 1. september til 1. november i
områder med alvorlig forurensning eller fare for alvorlig forurensning.
§ 5. Forhold til andre lover og forskrifter
Krav utover denne forskrift som stilles i andre lover eller forskrifter må oppfylles.
§ 6. Avkorting, tilbakeholdelse og innkreving mv. av produksjonstilskudd
Ved drift i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet kan avkorting, tilbakeholdelse, innkreving
mv. av produksjonstilskuddet gjøres i henhold til forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om
produksjonstilskudd i jordbruket § 12 og § 14.
§ 7. Klage
Enkeltvedtak fattet av kommunen etter § 4, 4. ledd kan påklages til fylkesmannen. Klagefrist er 3
uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet fram til søkeren. Klagen sendes om kommunen.
§ 8. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 29. august 2007.
Høringsutkastet er sendt aktuelle aktører, og ligger også til gjennomsyn på kommunen.

LEKA KOMMUNE
HØRINGSUTKAST
Utvalg:
PLANUTVALG

Møtedato:
23.05.07

Saknr. Tittel:

11/07 Strategisk Næringsplan 2007-2012 ( utkast)
Utkast til Strategisk næringsplan er sendt ut til høring til aktuelle instanser,
herunder næringslivsaktører, lag og foreninger, og ligger også til gjennomsyn på
kommunen. Høringsfristen settes til 30 dager.
12/07 Landbruksplan for Leka kommune
Utkast til Landbruksplan for Leka kommune er sendt ut til høring til aktuelle
instanser, herunder aktører i landbruket, og ligger også til gjennomsyn på
kommunen. Høringsfristen settes til 30 dager.
13/07 Reguleringsplan for Husby hyttegrend, del av gnr 17, bnr 3, eier Jostein Reppen.
Framlagt reguleringsplan er sendt ut til høring til alle aktuelle instanser og interessenter,
og ligger også til gjennomsyn på kommunen.
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ÅPNINGSTIDER VED NAV LEKA TRYGD
I ukene framover vil NAV Leka trygd ha følgende åpningstider;

tirsdag og torsdag kl.0900-1430
Mandag, onsdag og fredag ber vi Leka sine brukere benytte seg av
Nav Nærøy trygd på telefon 743 82 780.

BIOENERGI
Leka bondelag, Leka bonde- og småbrukerlag og Leka kommune inviterer til møte
12. juni kl. 19.15 på Vertshuset Herlaug.
Leka gror igjen - samtidig er bioenergi et satsingsområde både fra regjering, Innovasjon Norge og
Enova!!!

Vi har råvarene – kan vi klare å utnytte dette?
Fra Innovasjon Norge kommer Vegard Bjørnsen Saurfor å fortelle om tilskudd og finansiering.
Fra Innherred Biovarme as kommer Hans Oust for å fortelle om praktiske løsninger og å dele
erfaringer.

SÅ ALLE LEKAS GÅRDBRUKERE – MØT OPP! OGSÅ ANDRE MED
INTERESSE ER VELKOMMEN!
Leka kommune

GRATIS HENTING AV JERNSKROT:
Containerservice Ottersøy kommer til Leka for å hente jernskrot. For de som har mindre mengder
jernskrot som f.eks. sykkel, plenklipper, ovn, trillebår o.l. kan dette leveres på en av de midlertidige
oppsamlingsplassende i kommunen.

Mindre mengder jernskrot kan leveres på følgende steder:
Gutvik – Fotballbanen ved skolen
Leknes – Steinbruddet til Jan Arild (til venstre på tur opp, ligger noe jernskrot der fra før)
Madsøya – Ved Årvik (Åge Lund sin eiendom, ligger noe jernskrot der fra før)
Solsem – ”Melan” (gammelt grustak) avkjøring ved Arnljot (til høyre når man kommer opp)
Frist for levering av mindre mengder jernskrot: 12. juni. Landbrukskontoret Leka.
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Invitasjon til bedrifter i Ytre Namdal!

Innovasjon Norge, i samarbeid med kommunene i Ytre Namdal inviterer
næringslivet til seminar om utvikling, innovasjon og design.
• Tid: 19.juni 2007, kl 0900-1600
• Sted: Kysthotellet Rørvik
Program:
Del 1
Kl 0900-1200
Innovasjonskafé
Workshop om muligheter og utfordringer knyttet til utvikling av din bedrift.
v/Christian Haugen, Eksportsatsing Trøndelag
Kl 1200-1300 Lunsj
Del 2
Kl 1300-1500

Hvilken nytte har din bedrift av å bruke design?
Riktig bruk av design kan bidra til økt vekst og innovasjon.
Designerens metode og prosess er et verktøy som stadig flere
bedrifter blir bevisste på. v/Bente Syversen, rådgiver Innovasjon Norge

Utover
Ettermiddagen
Mulighet for møter og samtaler med rådgivere fra Innovasjon Norge
Bli med og få innspill til hvordan din bedrift kan utvikle seg videre!!

Påmelding innen 10.juni til:
Navn

Kommune

Dag Roar Opdal

Vikna

Marit Røstad
Helge Thorsen
Halvor Mortensen

Bindal
Leka
Nærøy

Tlf
74 39 33 91 /
959 33 879
41 55 65 22
74 38 70 18
74 38 27 30 /
951 08 042

E-post
dag-roar.opdal@vikna.kommune.no
marit@bindal-initiativ.no
helge.thorsen@leka.kommune.no
halvor.mortensen@naroy.kommune.no

Skei småbåthavn – Leka Båtforening har fått ny hjemmeside:
http://www.lekahavn.no

Hus ønskes kjøpt av husløs familie på 4
Ta kontakt med Tove Kvaløy
Tlf 90974041
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ØRNEROVET 75 ÅR
PROGRAM FOR JUBILEET 1.- 3. JUNI 2007.
Fredag 1/6
KL 18.00 ØRNEROVJUBILEET 2007 HERLAUGHALLEN
(dørene åpnes kl 1730)
- Utstilling. Mange spennende innslag, kaffesalg, salg av signerte bøker
KL 18.20 - Filmen ”Ørnerovet”
- Flere innlegg og foredrag
- Filmopptak av Karl Haug
- Intervju med en av de siste som fortsatt lever som var med på letingen
etter Svanhild.
- Leka Blandakor deltar
- Kvelden avsluttes med en rundebordsdiskusjon for de mest interesserte.
- Mat- og kaffesalg
Kvelden avsluttes kl. 2215. Pris: Voksne: 50,- Barn u/15 år: Gratis
Lørdag 2/6
KL 10.00 – 13.00 Utstillinga i Herlaughallen er åpen
KL 1100
Filmen om Ørnerovet vises i Herlaughallen
KL 1200
Vandring i Ørnerovets rike – Familietur 2-3 timer oppmøte P-plass
Ørnerovet, Voksne 50,- Barn Gratis
KL 1400
Guidet tur i Solsemhula
Kl. 1600
Tur til Horta med Strauman Marin Safari – 2 timer
Fra Skeishavna. Pris: 350,- max 12 personer påmelding tlf: 91775104
Søndag 3/6
Kl. 1100
Vandring i Hagafjellet. 3-4 timer. Krevende tur. Max 15 personer.
Påmelding til Leka Opplevelser tlf: 91775104 pris 100,-
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LEKAFERJA AS
Sommerrute 2007

GJELDER FRA 01.06.07
FRA SKEI
Ma/ti/on/to/fre

0650
0800
0935
1035
1240
1340
1440
1540
1640
1815
1915
2030

FRA GUTVIK
Lør

Søn

0800
0935
1035

0830
1000

1340

1340

1700
1815

1540
1700
1915

2030

Ma/ti/on/to/fre

0730
0830
1005
1105
1310
1410
1505
1610
1710
1845
1945
2100

Lør

0830
1005
1105

0855

1410

1410

1730
1845

1030

1610
1730
1945

2100

2130
2230

Søn

2155
2255

OBS! Endring på søndag: Tur fra Skei kl.11.45 er flyttet til kl.15.40
Tur fra Gutvik kl.12.15 er flyttet til kl.16.10

Leserinnlegg:

Ferjeruter, ikke for pendlere.

Det er med skuffelse vi mottar årets sommerruter for Lekaferja. Jeg hadde håpet de ville tilpasse seg
omliggende rutetider, men det har bare blitt dårligere. Skal det ikke være mulig å være pendler på Leka.
Eller kunne reise tur/retur Oslo på dagen. Da jeg flyttet tilbake til Leka var det mulig å rekke siste ferje
kl. 2255 fra siste fly til Rørvik kl. 2140. Siden den tid har Widerøe forandret sine rutetider 2 ganger først
til 2151 da kunne en rekke ferja om en hadde blålys. Nå er ankomsttiden til Rørvik blitt forandret til
2201 og det er ikke forsvarlig å forsøke å rekke ferje kl 2255. 54 minutter fra Ryum til Gutvik er for lite.
Det frister ikke offshorearbeidere, sjøfolk eller anleggsarbeidere å flytte til Leka når de må ha 2
overnattinger underveis på fritørnet. Mange arbeidsgivere vil også protestere. Da jeg flyttet tilbake til
Leka håpet jeg vi skulle få en bestillingstur på morgenen slik at en kunne nå 0715 flyet fra Rørvik så
kunne en unngå overnatting på utreise. Det som er nytt på ferjeruta i år er at 1145 turen på søndag er
flyttet, skal en rekke flyet kl.1515 på Rørvik må en starte kl. 1000 fra Leka skal en bruke søndagen på å
sitte på Rørvik å vente på flyet.
I løpet av de siste 2 årene har toget forandret rute og bussen til Grong - Brønnøysund likeså. Den var
tidligere på Kjelleide kl. 2040 og bestillingsdrosjen kunne nå ferja kl. 2100. Bussen kommer nå 20
minutter senere, men ferja har samme rute. Bør ikke ferja forsøke å tilpasse andre rutetabeller? Hvis det
blir et nytt ferjeselskap som får konsesjonen etter anbudsrunden håper jeg de er skjønner det er andre
behov for transport enn åpningstiden på felleskjøpet.
Jeg vil oppfordre de som pendler, også de som er flyttet ut å gjøre seg synlig, eventuelt med en
underskriftskampanje.
Med hilsen ; Pensjonert pendler, Inge Nilsen.
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SANGERSTEVNET
i Norges korforbund Sør-Helgeland
på Leka
8.-10.juni 2007
Lørdag 9.juni : 10.30 Offisiell åpning av stevnet
11.00 Korene defilerer fra skolen til sykestua – retur.
Sang ved sykestua og Coop Leka
16.00 Kirkekonsert i Herlaughallen

Søndag 10.juni:11.00 Sanggudstjeneste i Leka kirke v/sogneprest Donata Schlosser
15.00 Folkekonsert i Herlaughallen

Åpen kafeteria i Herlaughallen
Lørdag 10.30 – 17.00
Søndag 09.30 – 15.00

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til åpning, defilering og konserter!
Vi oppfordrer befolkningen til å flagge for stevnet og de mer enn 200 sangere som gjester øya denne
helga!
Leka blandakor.

STEP
Step utgår mandag 18. juni og mandag 25. juni.
Step fortsetter utover sommeren.
SMÅBARNSTRIMMEN
Småbarnstrimmen tar ferie når skolen slutter.
Vi starter opp igjen ved skolestart
Aina Hege, Annette og Sissel

FOTPLEIER MARGRETHE EDVARDSEN
KOMMER TIL LEKA SYKESTUE
ONSDAG 13. og TORSDAG 14. JUNI
For timebestilling ring mobil 901 52 243
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VINNERE PÅ
BASAREN I GUTVIK 1.MAI
1.Pledd:Henny og David Kveinsjø, 2.Laks: Oliver Bjørgan, 3.Laks: Casper Borgan,
4.Dyne og pute: Jan Roar Hanssen, 5.Kveite: Eirin Fjeldstad, 6.Lammelår: Marit og
Hanne Pettersen, 7.Lammelår: Maia Lysfjord, 8.2 sengesett: fam. Tore Johannessen,
9.2 sengesett: Solveig og Hallbjørn Hanssen, 10.Duk: Simen Torsvik, 11.3 brett egg:
Marit Pettersen, 12.Dokke: Cicilie Vollan, 13.4 par kopper: Jostein Riseth,
14.Blomstervase: Jonas Bjørgan, 15.Veske: Helga Berg Hansen og 16.Strikkejakke:
Karoline Hiller.

Åpningstider utover i juni måned
Onsdager
Lørdager
Søndager
Torsdags kafè

pub kveld (fast)
kafe / mulighet for middagsservering
pubkveld
se oppslag

2100 - 0000
1200 - 1700
2100 - 0200

startes opp igjen 14.juni
1100 - 1400
Vel møtt igjen alle brukere av torsdagskafèen...
Åpent for nettopp DEG! Bruk den!

Bandene som er booket til hagefestene under Skei Kulturfestival 7.- 15. juli:
Mother and Daughters fredag 13. juli (se live på hjemmesida deres; www.motheranddaughters.no)
Dette er et band som spiller hovedsaklig norsk country, skulle passe godt til alle danseglade
lekværinger, og ikke minst for Leka Linedance-klubb...
Lassie and the Lads (spiller Irsk-inspirert musikk, hjemmeside: www.lassienthelads.com )
Spilte i fjor på Kolvereid-dagene, skal dit også i år - ellers så skal de spille på Selbu-festivalen i juni.
Vertshuset Herlaug
Bente / Anja / Mariann / Vidar

HYTTEFELT i GANGSTØA
Det skal startes et arbeid med endring av del av reguleringsplan Gangstøaområdet gnr 17, bnr 22 på
sørøstre del av Leka. Målet er å utvikle et hyttefelt med fin utsikt og høg standard. Kommentarer og
gode ideer kan sendes: Arkitektkontoret H2 as, Njårds veg 10, 7724 Steinkjer, (74169662) epost:
havik@h2as.no innen 20. juni
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TAKK!
17.mai-komiteen ønsker å takke de som hjalp 7. klasse å arrangere 17.mai i år. Tusen takk til dere.
17.mai-komiteen ønsker å takke koret for at de stilte opp med vakker sang.

17.mai-komiteen ønsker også å takke det sporty korpset vårt som stilte opp på kort varsel. Flott gjort.
Hva er vel 17.mai uten korps?
17.mai-komiteen ønsker også å takke de utrolig flinke ”russene” som stilte opp og tok utfordringen med
årets 17.mai-tale!!!
Vinnerne av Rebusen med 35 av 36 mulige ble;
1 Kirsti Kvalø m/ følge
2 Beathe, Tore og Solvår, 33
3 Søstrene Hoff, 31
4 No1. Kristian, Ida, Judith, Anita, Linda, Irene, Kjell Arve, Morten, Noha, Isak, Hjørn, Willy,30
5 Thorvik, Ulriksen, Leknes, Rennemo, Johansen, Normann, Hiller, 30
6 Furre/ Sandnes, 30
7 J og S Kvaløy, 28
8 S. Kv, 28
9 Daya, Ivar, Erna, Steinar, 26
10Elisabeth, Anders, Rasmus, Kristin, Ove, Jarle, 24
11 Kowalk, Johansen, Hamnes, 23
12 Simen, Are, Ove Andreas, Simon, Otto, Jonas, 13
Vinner av IQ test med 10 av 10 mulige ble;
1 Beathe, Tore, Solvår
2 Søstrene Hoff, 9
3 No.1 Kristian, Ida, Judith, Anita, Linda, Irene, Kjell Arve, Morten, Noha, Isak, Hjørn, Willy, 9
4 Kirsti Kvalø, 9
5 Jonas, Otto, Simon, Simen, Are, Ove, Andreas, 9
6 Trygve og Hege, Oddgeir og Gunnhild, Hans og Aud, 8
7 Team Sony, 8
8 S. Kv, 8
9 Kowalk, Johansen, Hamnes, 8
10 Ole Kristian, Solbjørg, Jonny, 7
11 Ada, Karin, Line, Ingeborg, 6
12 Trond og Bjørn, 6
13 Silje, Kristine, Eline, 3
17 mai komiteen takker for en flott dag og godt oppmøte.
Takker med det samme værgudene for oppholdsvær.
Hilsen komiteen for såre føtter og vonde tær;-)

HUS I BOTNET TIL SALGS!
Tlf. 41 81 18 00
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Leka barnegospel
Onsdag 06.06. kl.1530-1630 Sykestua – opptreden
Onsdag 20.06. kl.1530-1630 Leka kirke – avslutning:
kake og utdeling av diplomer

GUDSTJENESTER
10.06.07

Leka kirke kl. 11.15
Sanggudstjeneste v/sokneprest Schlosser
Leka blandakor og andre kor deltar, ofring

Årets konfirmanter i Leka kirke.

Foran fra venstre: Simen K. Fjeldstad, sokneprest Donata
Schlosser og Silje Marita W. Juliussen.
Bak fra venstre: Ove Andreas Westgård, Stian Andre Ulriksen
og Are Normann Hiller.
Vi takker Svein Kvaløy sr. for bildet.
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SOMMERTUR TIL HILDURS URTERARIUM
ved Brønnøysund
Roald Sten Lysfjord tar oss med, avgang fra Skei 26.juni kl.0935.
Vi skal kose oss med masse blomster, urter og kaktuser, både ute og inne.
Deilig middag og kaffe blir servert!
Arr.: Ettermiddagstreff v/Ragnhild Reppen.
Flere opplysninger i neste utgave av ”Lekaposten”.

ETTERLYSNING
Leka Teaterlag trenger folk som kan være hærmenn
under årets oppsetning av ”Eit spel om kong Herlaug”
Vi mangler også en del noter til spelet –
både enkeltstykker og hele partitur –
sjekk om du har noe liggende fra forgagne år!
Kontakt Steinar Borgan eller Kjetil Auståker.

GODE GULRØTTER
FORTSATT PÅ LAGER,
5 KGS POSER TIL KR.30,00.
RAGNHILD OG JOSTEIN
TLF.: 743 99 682
Ein steil protestant ifrå Bjerka
Protestert mot amen i kjerka,
Protesterte mot alt
Som var rett, som var galt.
I protest mot seg sjøl han seg
kverka.

Nye limericks
fra
Kolbjørn
Gåsvær

Ei lemsbakarkjerring
Frå Faksdalsjø’n
Las kailln sin ei brennanes
Bakstarbønn
Da’n lursmaka kaka
Og lemsa ho baka.
Ho ønska seg heller
Litt bakstarlønn.

Ei innrøyka ryp ifrå Frosta
Gjekk stadig og harka og
hosta.
Ho gomla pastilla
Og klaga i villa
Kor mykji pastillan dem
kosta
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LEKNES GAMLE SKOLE – INNSAMLINGEN NÆRMER
SEG AVSLUTNINGEN
Innsamlingskomiteen kan så langt takke for gaver fra både innen- og utenbygds lekværinger for til
sammen ca. kr. 40 000,- Det er særlig utflyttede lekværinger som hittil har stått for mesteparten av det
som er kommet inn. Nå mangler det bare rundt kr. 10 000,- før arbeidet med innendørs restaurasjon av
skolen kan settes i gang. Her er det at appellen denne gang går ut til Lekapostens lesere for et ekstra
skippertak nå før sommerferien, om å gå i banken med et bidrag. Anmodningen går i første rekke til dem
som hittil ikke har fått gitt noe bidrag, men det er også tillatt for dem som tidligere har gitt sin skjerv til
å supplere sin tidligere gavmildhet med noen kroner til.
Fullmakten til å disponere det innsamlede beløp vil om kort tid bli overført til folk boende på Leka.
Innsamlingskomiteen vil med dette takke for stor giverglede fra de som allerede har gitt sin støtte og
håper at det beløp som mangler for å fullføre restaurasjonsarbeidet vil Lekapostens lesere og eventuelt
også andre personer og bedrifter/institusjoner bidra med før sluttstrek for innsamlingen settes i løpet av
sommeren i år.
Konto for støtte til Gammelskolen på Leknes er: 4468 09 10356.
Da gjenstår det bare å ønske både gamle og nye glade givere en god sommer, gjerne med litt mildere
temperaturer enn det vi hittil har opplevd i mai!
For innsamlingskomiteen
Erik Bjarne Thorvik og Svein Kvaløy sr

Gammelskolen før
oppussing.

Gammelskolen i dag.
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Svein Kvaløy sr. har også vært så vennlig å oversende bilder fra
bautabekransningen 17.mai:
Ordfører Arve Haug holdt tale ved bautaen
som er satt opp som minne om lekværingene
som mistet livet under krigshandlinger i årene
1940-45.

Bildet under viser tilhørere under tale og
kranspålegging.

Fra venstre: Anders M. Larsen, Liss B. Haug, Mari-Anne Hoff nesten skjult,
Thomas Westgård, Ove Westgård, Arne Lund, Karin Duun, Torbjørg Leknes, Bjørn
Arne Laugen delvis skjult, Vivian Laugen, Jostein Kvaløy og Solveig Kvaløy.
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SOLSEMHULA
Ny sesong for guiding i Solsemhula starter lørdag 19. mai kl 1400.
Hver lørdag frem til 25. august er det guiding.
Det er bare å møte opp på parkeringsplassen til Solsemhula.
Turen tar ca 11/2 time.
For grupper og enkeltpersoner vil det være mulighet til guiding også til andre tider. Vi vil strekke
oss langt for å få det til.

Kontakt oss på telefon 917 75 104.
PRISER FOR GUIDET TUR I SOLSEMHULA SESONGEN 2007:
VOKSNE:
BARN 6-16 ÅR:

KR. 60,KR. 30,-

Solsemhula er fysisk stengt og kan kun besøkes med guide.
Arr. Leka Opplevelser BA

Vi beklager feil i en hilsen i forrige utgave:
Riktig hilsen skal være:
Bursdagshilsen til Matea Sørli som bor
på Levanger – den 24.mai blir ho
1 år og stor jente!
Klem fra Farfar og Bestemor på Leka.
Vi ønsker å gratulere Lina som storesøster
og Gro og Jon Inge som nybakte foreldre for
lille Laurits.

Vi vil ønske vår pappa Odd-Arne til lykke
med 40-årsdagen den 31.mai – gla’ i deg!
Hilsen Kim Robin, Kaja Renate, Sander
Nicolai og Bjørg.

Hipp hurra for pappa Jan Erling som hadde
bursdag den 25.mai!
Hilsen Line og Julie.

Hilsen Christian, Caroline, Therese og Stian.
Gratulerer med 20-årsda’n den
31.mai, Mads Raymond!
Hilsen oss på Aune.
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MANDAG
1100-1330 – Åpent bibliotek
1700-1800 - Småbarnstrim – Herlaughallen
2030- Aerobic/step - banken
TIRSDAG
0900-1100 – Åpent bibliotek
1500-1700 – Åpent miljøtorg første tirsdag i mnd
1600-1700 - Miniputt fotballtrening
1700-1830 - Lilleputt fotballtrening
1830-2000 - Smågutte/gutte fotballtrening
1845- Spinn 45 – banken
1945- Bodypump – banken
2030- Korøvelse Leka Blandakor – Vonheim
2100- Spinn intro 30 - banken
ONSDAG
1700-1800 – Klatring - Herlaughallen
1830-1930 – Åpnet bibliotek
1800-2000 - Miniatyrskyting kjeller Lekatun – barn
2000- Miniatyrskyting kjeller Lekatun – voksne
2000-2100 - Seniordans – Herlaughallen
2000-2100 – Linedance - Herlaughallen
2000-2200 - Oldboys - fotballtrening
2000- Yoga – banken

JUNI
Fredag-søndag
Onsdag
Fredag-søndag
Lørdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
JULI
Fredag-søndag
Uke 28
Uke 29
AUGUST
Lørdag-søndag
SEPTEMBER
Mandag
OKTOBER
Søndag
Fredag

1.-3.
6.
8.-10
16.
20.
21.
22.

TORSDAG
1800-1930 – Knøtte/miniputt – fotballtrening
1930-2100 - Smågutte/gutte – fotballtrening
1845- Spinn 45 – banken
1945- Bodypump – banken
2000- Bingo
2000-2100 - Badminton for alle – Herlaughallen
2100- Spinn intro 30 – banken
FREDAG
1800- Bygdekino 1-2 ganger pr mnd – se oppslag
2000-2200 - Åpen hall – Herlaughallen
LØRDAG
1300- Lørdagstrim 2T – banken
1600-1800 - Åpen hall
SØNDAG
2000- Bingo
2030-2200 - Badminton for alle - Herlaughallen

75-årsmarkering Ørnerovet
Leka barnegospel opptrer på sykestua kl. 15.30-16.30
Sangerstevne på Leka
Knøtte-turnering
Leka barnegospel har avslutning i Leka kirke
Siste skoledag før sommerferien Leka Barne- og Ungdomsskole
Utlegging av ligning (PSA-skattytere)

13.-15. MC-treff i Vottvika
8.-15. Skei kulturfestival 2007
15.-22. Herlaugsdagene 2007
25.-26. TINE fotballskole
10. Kommune- og fylkestingsvalg
7. Basar i UL Lekamøy
12. Utlegging av ligning øvrige forskuddspliktige

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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