Utgiver: Leka kommune

Dato: 21/11 - 2008

Nr: 22/08

Søndag 30.november er 1. søndag i advent.
ADVENTSLYSENE
av
Inger Hagerup

Så tenner vi et lys i kveld
vi tenner det for glede.
Det står og skinner for seg selv
og oss som er tilstede.
Så tenner vi et lys i kveld,
vi tenner det for glede.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

PGA LYS- OG LYDKURS OG BARNETEATERØVELSE
BLIR 7. KLASSENS BASAR PÅ LØRDAG 22.11.

AVLYST
BASAREN VIL BLI ARRANGERT I JANUAR.
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 28. november
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 05. desember
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: 19.12,
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_____________________________________________________________________

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000

EVALUERING AV VETERINÆRVAKT OG
TILGANGEN PÅ VETERINÆRE TJENESTER I YTRE NAMDAL
Kommunene overtok ansvaret for tilgang på veterinære tjenester fra 01.01.2008.
Landbruksadministrasjonen i alle tre kommunene er av kystgruppen tillagt et ansvar for å høre
bøndene om hvordan veterinærdekning og vakt fungerer.
Etter en tid med praktisering av ordningen er det ønskelig med evaluering. Dette ønsker vi
medvirkning i. Både veterinærene som tilbydere av tjenesten, og tjenestens brukere bør ha
anledning til å bidra med innspill i evalueringen.
Hva skal evalueres? Vi ønsker innspill i forhold til følgende momenter:
- Funksjon
- Dekning
- Responstid
- Hvilke veterinærer blir benyttet (vakthavende eller andre?)
- Evt.
Nedenfor følger en kort beskrivelse av ansvarsovertakelsen fra Stat til kommune, samt hvordan
ansvaret praktiseres. Dette som grunnlag for evaluering.
Administrativ gruppe vil sammenstille innspillene og legge grunnlaget for politisk behandling
og videre oppfølging av vektige innspill.

Frist for å komme med innspill/uttalelse settes til 27. november 2008.
Uttalelse sendes landbruksadministrasjonen i din kommune.
Med vennlig hilsen

Kristin Floa

Mariann Hovin

Anne Mette Haugan
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Ansvar for veterinære tjenester
Fra 1. januar 2008 fikk kommunene ansvaret for:
1.
Å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell
2.
Å etablere/videreføre ordningen med klinisk veterinærvakt
3.
Administrere ordningene
På bakgrunn av ansvarsoverføringen ble det inngått et interkommunalt samarbeid mellom de tre
kommunene Leka, Vikna og Nærøy om å videreføre vaktdistriktet og sørge for tilgang på
dyrehelsepersonell.

Praktisering
I praksis har ansvarsoverføringen slik det nå fungerer ikke medført endringer for bondens tilgang på
tjenester.
Det er pr. dato de samme fem veterinærer som kjører vakt i Nærøy vaktdistrikt. Veterinærene har til nå
hatt en praksis med 5-delt helgevakt og 4-delt ukevakt. De setter opp vaktlister og kommer til enighet
seg i mellom om hvordan vakta skal fordeles.
Leka kommune administrerer vaktordningen.
Det er inngått en sentral rammeavtale mellom KS (kommunenes sentralforbund) og DNV (Den Norske
veterinærforening) for organisering av og godtgjøring for deltakelse i klinisk veterinærvakt. Denne
avtalen er godkjent av kommunestyrene, og ligger til grunn for administreringen av veterinærvakta.

Administrativ gruppe
Det er opprettet en interkommunal administrativ gruppe for behandling av klagesaker og søknad om å få
delta i vaktsamarbeid. Leka kommune er saksbehandler for denne gruppen.
Landbruksadministrasjonen i alle tre kommunene er tillagt ansvar for å høre bøndene om hvordan
veterinærdekning og vakt fungerer. Ordningen skal evalueres fortløpende.

Overføringer fra staten
Øremerkede overføringer fra staten (vakttilskudd) skal dekke utgiftene med vaktordningen.
I tillegg gis det administrativt tilskudd for å dekke kommunenes administrative kostnader og
stimuleringstilskudd som skal benyttes til stimuleringstiltak for å sikre tilgang på veterinærtjenester
(stordyr) på dagtid.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Julerute Torghatten Trafikkselskap
Gjelder fra 24. desember 2008 til 1. januar 2009

Skei (Leka) – Gutvik
Julaften utføres ordinær rute med siste avgang fra Skei kl. 1540 og fra Gutvik kl. 1610.
1. juledag utføres rute fra Skei kl. 0935 og 1240 og fra Gutvik kl. 1005 og 1310.
2. juledag og nyttårsdag utføres søndagsrute.
Nyttårsaften utføres ordinær rute med siste avgang fra Skei kl. 1640 og fra Gutvik kl. 1710.
Øvrige dager utføres ordinær rute.

Vi ønsker våre passasjerer God Jul og Godt Nyttår
Hilsen Torghatten Trafikkselskap ASA
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KUNNGJØRING
Herved kunngjøres følgende møter:

_________________________________________________
Styre/råd/utvalg:

Møtested:

Dato:

Tid:

FORMANNSKAP

Lekatun

25.11.08

0900

____________________________________________________________________
Saknr. Tittel:
67/08
68/08
69/08
70/08
71/08
72/08
73/08
74/08
75/08
76/08
77/08
78/08
79/08

Låneopptak 2008
Kommunens uttalelse til polutsalg i Leka kommune
Tilskudd politiske partier
414 / 338 Inndekning etter selvkostprinsippet forebygging brann (Feiing). –
Opprettelse av selvkostfond med avregningsperiode.
Kommunale gebyrer kloakk, slam, renovasjon, bygg, husleie 2009
Kommunale gebyrer pleie- og omsorgstjenesten 2009
Kommunale gebyr administrasjon, skole, barnehage, kultur 2008
Fastsetting av skattøre for 2009
Fastsetting av marginprosent for 2009
Leka kommunes hjemmesider
Søknad fra Leka menighetsråd om tilskudd til drift og vedlikehold 2009
Driftsbudsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Leka kommune 2009
Budsjett og investeringsplan for 2009
Sakspapirer legges ut på Lekatun og bibliotek.

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

ALMINNELIG ETTERSYN

I hht Kommunelovens § 44 – 7 og 45 – 3 skal formannskapets innstilling til budsjett med alle de
forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles
i kommunestyret.
KOMMUNALE AVGIFTER FOR 2009 og BUDSJETT 2009 – DRIFT OG INVESTERING
legges ut til alminnelig høring på Lekatun i perioden onsdag 26.11. – onsdag 10.12.
Høringsfrist onsdag 10.12.08. Merknader sendes Leka kommune v/ rådmannen innen fristen.
Kommunestyret behandler sakene i møte onsdag 17.12.

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

Landbruksvikar i sving på Leka fra mandag 24 november!
Fra førstkommende mandag er det mulig å få landbruksvikar på Leka!
Jakob Sandvik er ansatt i 25 % stilling, og vil kunne benyttes gjennom landbruksvikarordninga i
gjennomsnitt 40 timer i måneden.
Stillingsstørrelsen tilsvarer omlag det som er tilskuddsgrunnlaget for landbruksvikar for Leka kommune.
Landbruksvikaren skal som hovedregel avløse ved sjukdom hos bruker. Vi oppfordrer derfor de som blir
sjuke til å benytte seg av ordninga så langt den rekker! Forespørsler rettes til telefon
74 39 56 06.
Dagsats for leie er tilsvarende maks refusjon for avløserleie ved sykdom; i 2008 kr 1030 pr dag, fra
2009 økes dagsatsen til kr 1130.
For de som bor i Gutvik vil det bli vanskelig å benytte vikaren som bor på Leka. Håpet er at vi lykkes
med å få ansatt landbruksvikar i Bindal, og at denne også skal kunne betjene Gutvik /Horsfjord-området.
Foreløpig har vi dessverre ikke funnet denne personen!
Med hilsen
Ytre Namdal Landbrukstjenester
Halvor Prestvik
-daglig leder4

Nav Leka stengt tirsdag 25.11. og tirsdag 2.12.
NAV Nærøy betjener telefonen. Kvitteringskort, reiseregninger, ref av egenandeler etc.
kan leveres i ekspedisjonen på kommunen.
Telefon 74 73 25 10
Tone
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Til salgs
Salg av krinalefse, egglefse og noe julebakst på kjellerbua hos Audhild
29. og 30. november fra kl. 10.00 og utover.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ønskes kjøpt
Er interessert i å kjøpe boka ”Ørnerovet”, av Steinar Hunnestad .
Den kom ut på Lunde & Co’s forlag i 1960.
Henv.: Tel: 90 79 70 41
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Step
Siste stepkveld før jul, er mandag 1. desember.
Vi møtes på nyåret i nye lokaler og fresk innsats!
Hilsen
Annette, 2T
----------------------------------------------------------------------------------------------------

POTETER
Hvit og rød potet på lager.
Ragnhild og Jostein.
TLF.74399682
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Info fra Vertshuset Herlaug:
Pga ombygging på Vertshuset vil det kun bli åpent
enkelte lørdager framover – se etter oppslag.
Julebord (julebufe) lørdag 13. desember –
musikk og dans John Martin Hellesø m partner.
Pris kr. 500,-. Påmeling innen 1. desember.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotpleier Margrethe Edvardsen
Kommer til Leka sykestue onsdag 3. og torsdag 4. desember.
For timebestilling ring mobil 901 52 243
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Julemesse i Gutvik Grendahus i morgen lørdag 22. 11. mellom kl. 11 og 15.
Her finner du et mangfold av gaveideer:
Hjemmebakte julekaker, lefser, røket laks, antikviteter,
juledekorasjoner, nisser, nips og mye, mye mer.
Salg av kaffe, kaker, rundstykker i restauranten.
Hjertelig velkommen
hilsen komiteen
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Julebord ”Vi over 60”
Leka Sanitetsforening inviterer ”Vi over 60” til årets tradisjonelle julebord.
Sted: Fjellvang 5. desember kl. 1800
Det blir servert julemiddag og kaffe. Salg av drikke, og i sanitetens ånd er det også
loddsalg.
Arve og Arne Leif kommer og spiller for oss. Litt allsang blir det også.
Ferja går kl. 1710 fra Gutvik
Påmelding innen 25. november til

Kitty
Ragnhild

743 99 348
743 99 682

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

Invitasjon til Nissemarsj og grøt!
Tirsdag 16. desember inviterer vi dere alle til å delta på nissemarsj.
Den går fra skolen kl. 09.45 til sykestua. Der skal noen av barna/ ungdommene inn å
synge for beboerne ved sykestua. Vi andre spretter rundt utenfor i våre nisseluer og
venter til de er ferdige. Deretter går vi tilbake til skolen og spiser felles nissegrøt!!!
For de av dere som ikke kan være med på nissemarsj, men ønsker å spise grøt sammen
med oss – er dere hjertelig velkommen til det. Nissegrøten serveres
kl. 11.00.
For at vi skal vite hvor mye grøt vi skal lage er vi avhenging av påmelding. Si fra om du
ønsker å spise grøt med oss, innen onsdag 3.desember!
Beskjed gies pr sms til Annette, 90 75 79 56!
Ta på nisselua og bli med.
Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Leka IL og BUT.
Nissemarsjen er en av idrettslagets fyrtårnsaktiviteter.

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

Bygdejulebord på Skei 2008 lørdag 29. november kl. 2000
Påmeldingsskjema ligger ute på butikkene, skolen, sykestua og Lekatun,
ellers er det mulig å ringe sentralbordet og melde seg på – tlf 743 87 000
Bindende påmelding innen fredag 21. november.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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BASAR
I
UL LEKAMØY
Det skal være basar til inntekt for UL Lekamøy
LØRDAG 14. FEBRUAR 2009 – kl. 11.00 – 15.00
Det vil bli tradisjonell basar med åresalg, loddsalg, tombola
Salg av kaffe og mat.
Gevinster – store og små – tas imot med takk.
Leveres til Kirsti Østby eller Laila Thorvik
--------------------------------------------------------------------------------------------

GUDSTJENESTER
07.12

kl. 1400 Leka kirke, lysmesse v/ Sokneprest Faustmann
Konfirmantene deltar, kirkekaffe v/ konfirmantforeldre.
Ofring til konfirmantarbeidet.

24.12

kl. 1200 Familiegudstjeneste v/ Sokneprest Faustmann
Leka barnegospel deltar. Ofring til menighetens arbeid.

25.12

kl. 1100 Høytidsgudstjeneste v/ Sokneprest Faustmann
Nattverd. Ofring til sjømannsmisjonen.

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

øvelser høsten 2008
torsdag, 11.12.
torsdag, 18.12.
onsdag, 24.12.

kl 15.00 – 16.00
øvelse
kl 15.00 – 16.00
øvelse
kl 12.00
opptreden i familiegudstjenesten

Vi prøver ny tid og sted i høst.
Vi møtes på biblioteket rett etter skolen er slutt.
Unger som er i barnehagen blir hentet av oss
hvis foreldrene ønsker det.
Øvelser varer til kl 16.
Velkommen til trivelige øvelser!
Hilsen fra Tale og Donata

7

Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Vi sitter her og undres hvorfor tida synes å gå fortere og fortere ettersom
en blir eldre. En får liksom ikke snudd seg rundt etter skuronna før en er i adventa.
Faktisk er det bare vel en uke igjen til første søndag i advent. Utendørs har selv
de mest standhaftige bjørkene måttet slippe bladene. De står der avkledd,
med nakne greiner og venter på at frost og morgentåke skal forskjønne dem
i en noe trist og traurig førjulstid.
Dette fornemmelige, uovertrufne og helt avgjørende organ for allmuen ute ved de ytterste
skjær vil sikkert i noen mon ta farge av dette og prøve å muntre opp sine lesere med glade
meldinger om forestående begivenheter.
November er ikke vår yndlingsmåned. Dagene er korte, det er gjerne kaldt og veiene er glatte.
Gikta drar seg til og renner i tilårskomne lemmer. Det skjer da noe positivt også. Det er
høysesong for både lutefiskelskere og julebordsbesøkende. De fleste matsteder med respekt
for seg selv har julemat på menyen fra midten av november. Når det er mellom åtte- og ni
hundre slike etablissementer i denne etter manges mening noe avsidesliggende egn av
fedrelandet er mulighetene til å smake på både persesylte og smalahove, høvelig tildrukket
med ”Gammel Oppland” og årets juleøl, så absolutt til stede.
Etter å ha gått ut på dato for en halv mannsalder siden er det i vårt tilfelle smått med
invitasjoner fra forretningsforbindelser til julebord. I stedet kostet vi forleden på oss en
førjulstur med M/S Stena Saga til våre gode naboer sør for Skagerakk. Været var helt på vår
side, det var utmerket underholdning om bord, men vi holdt oss langt unna julematen.
Så er vi tilbake da, til lange kvelder foran TV-en og av og til et lite besøk av folk i samme
situasjon som oss selv, det vil si mennesker som heller ikke neddynges av invitasjoner til
deltagelse i førjulstidens uteliv.
Nå skal vi vel ikke henfalle til selvmedlidenhet. Vi har en stående invitasjon fra før sommeren
fra den oppvoksende slekt om å innta lunsj på Theatercafèen. Invitasjonen skal vi effektuere
en av dagene til uka. Dette spisestedet var i alle fall før i verden meget omtykt. Alle som mente
de var noe kom innom der all så oftest, for å se og bli sett, samt en liten matbit selvsagt. Vi
husker et munnhell fra langt tilbake, der en kjent størrelse på byen uttalte at han gjerne kunne
bo hvor som helst i landet, bare det var i gådistanse fra Theatercafèen.
Så var det løsningen på gåten i siste nr.: KAFFEKVERNA. Før i verden fikk en bare kjøpt hele
kaffebønner og kaffekvern var et helt nødvendig husgeråd. Når kaffen skulle males måtte
kverna fikseres, noe som var lettest for matmor når hun satte seg og holdt kverna fast mellom
beina i overkant av knærne.
Ny gåte til neste nr.: Roind som sol, svart som jol’ (tykk l), legna på bakstjarne’ heinnes
mor
Vi har stadig noen ord og uttrykk fra tidligere tider på lager, her kommer et nytt knippe:

Ord
Ivåttan (ikke noe å høre etter, ikke noe å bry seg om), vejns (frisk, i form, gjerne brukt i
negativ sammenheng: ”han va’ kji vejns”), vabain (mønster på sjøvotter), matanøyti’
( husholdning - gjerne der flere familier bodde under ett tak, ”dem ha’ kvart sett matanøyti’)

Uttrykk
”Løkk på reisa” (Kunne selvsagt vært en lykkønskning til en som skulle ut og reise, men helst
brukt på linje med ”Teks å’ sta” eller ”Te’ pass åt dokk”)
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Fredag 28.11.08

High School Musical 3: Senior Year (alle)
I "High School Musical 3: Senior Year" er Troy og Gabriella i ferd med å avslutte high school og må
forholde seg til at deres veier skilles når de nå skal starte på forskjellige college.
Sammen med resten av Wildcats setter de opp en forseggjort vår-musikal som reflekterer deres erfaringer, håp og
engstelser for framtiden. Med ny, fantastisk musikk og spennende dansenummer velregissert for det store lerretet
leverer denne ekstravagante spillefilmen energi i bøtter og spann, utført av East High's talentfulle ensemble.

James Bond: Quantum of Solace (15 år)
Quantum of Solace fortsetter der det det actionspekkede eventyret med James Bond (Daniel Craig) fra
Casino Royale sluttet.
Forrådt av Vesper, kvinnen han elsket, kjemper 007 iherdig for ikke å gjøre hans siste oppdrag personlig. Fast
bestemt på å avdekke sannheten, kommer det fram under et avhør av Mr. White (Jesper Christinsen) at
organisasjonen som utpresset Vesper, er mye mer kompleks og farlig en noen har forstilt seg.

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

Vi hilser og gratulerer...
Hjertelig takk til alle som gledet meg på min 85-årsdag,
med telefoner, gaver og blomster.
En spesiell takk til mine sangervenner
som overrasket meg stort da de kom på besøk,
marsjerende i fakkeltog for å synge
”Bursdagssangen og Møtast og Skiljast” til meg.
En stor klem til dere alle
Hilsen Tora
Hipp hurra for gudfar Ståle
som har bursdag 6. desember.
Stor bursdagsklem fra Line
TUSEN, TUSEN TAKK
Leka Allidrettsgruppe vil rette en stor takk til
Coop Leka for pengegaven vi fikk.
Det setter vi stor pris og kommer veldig godt med.
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MANDAG
1100-2300
1130-1330
1100-1800
1700-1800
1700-1900
1800-2000
2000-2100
ONSDAG
1100-2300
1100-1800
1830-1930
1800-2000
1800-1900
1900-2000
2000-2100
2000-2200
FREDAG
1100-2300
1100-1800
2000-2100

åpen solstudio - Lidia
åpent bibliotek
åpen frisørsalong - Ludmila
småbarntrim Herlaughallen
„Nisse på ville veier“ - øvelse
åpen svømmehall - alle
step Herlaughallen
åpen solstudio - Lidia
åpen frisørsalong - Ludmila
åpent bibliotek
miniatyrskyting - alle barn og unge
åpen svømmehall -0-2 klasse
åpen svømmehall – alle
åpen svømmehall – kun voksne
Linedance i hallen / fotball
åpen solstudio - Lidia
åpen frisørsalong - Ludmila
fotball
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 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
1700-1800 svømmetrening 1. – 3. klasse
1800-1900 fotball smågutt/pike
2000- 2230 korøvelse - Leka Blandakor

TORSDAG
1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1900-2000 svømmetrening 4-10 klasse
2000
bingo

LØRDAG
1100-2100 åpen solstudio - Lidia
1100-1600 åpen frisørsalong - Ludmila
SØNDAG
1100-2100 åpen solstudio - Lidia
2000
bingo
2100-2200 badminton

NOVEMBER
Fredag
Lørdag
Tirsdag
Fredag
Lørdag
DESEMBER
Onsdag
Fredag
Søndag
Torsdag
Lørdag

21
22
25
28
29

”Lassie n the Lads” konsert Nærøy kulturhus kl. 1930
Julemesse i Gurvik kl. 1100-1500
Formannskapsmøte
Kino UL Lekamøy
Bygdejulebord på Skei

3
05
07
11
13

Søndag
Tirsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Lørdag

14
16
17
24
25
27

Kommunestyremøte
Julebord ”Vi over 60” – Leka Sanitetetsforening
Lysmesse i Leka kirke kl. 1400
Formannskapsmøte
Nisse på ville veier – teaterforestilling kl. 1600
Julebufe – musikk og dans Vertshuset Herlaug
Julekonsert i Leka kirke kl. 1900, Leka blandakor med gjester
Nissemarsj fra skolen til sykestua – servering grøt på skolen etterpå
Kommunestyremøte
Familiegudstjeneste Leka kirke kl. 1200
Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 1100
Fest 3 juledag på Skei kl 2100, musikk brødrene Taiwo og Kehinde fra Br.sund
Juletrefest på Skei

Søndag
JANUAR

28

FEBRUAR
Lørdag

14

Basar UL Lekamøy kl. 1100-1500

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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