Utgiver: Leka kommune

Dato: 05/12 - 2008

Nr: 23/08

Julemusikalen

Nisse på ville veier
av og med elever ved Leka b/u skole 1-10 klasse

vises i Herlaugshallen
lørdag 13. desember kl 1600.
Kaffesalg før og etter forestillingen.
Vi starter salget kl 1500.
Billettpris: Voksne kr 100,Barn (0-15 år)gratis

Kom å få ei god førjulsstemning!
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 12. desember
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 19. 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: 9. januar, 24. januar, 6. februar, 20. februar, 6. mars, 20. mars
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____________________________________________________________________

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Fra 1. januar 2007 ble det lovpålagt at alle kommuner skal ha et kommunalt råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for kommunene,
statlige etater på kommunalt nivå og andre offentlige instanser og institusjoner.
Kommunale råd arbeider etter den politiske målsettingen om full deltakelse og likestilling for
funksjonshemmede i samfunnet.
Rådets oppgaver:
- Drøfte saker som er viktige for funksjonshemmede
- Gis anledning til drøftinger mellom rådsmedlemmene, og mellom rådsmedlemmene og
representanter for offentlige instanser og institusjoner om viktige spørsmål for funksjonshemmede
- Holdes løpende orientert om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen
- Samarbeid med etatene om de sakene som skal til behandling
- Se til at brukernes erfaring blir tatt med i saks- og planprosessen
- Sakene skal legges fram for rådet på et tidligst tidspunkt i saksgangen
- Rådet kan selv ta opp saker de mener er viktige for funksjonshemmede.
- Rådet kan drive informasjonsarbeid overfor kommunen, statlige etater, organisasjoner, allmennheten
osv
- Rådet bør ta initiativ til bedre samarbeid og samordning mellom kommuner, fylkeskommuner og
statlige etater i saker som har interesse for funksjonshemmede.
Mange tenker kanskje at dette rådet skal arbeide for en liten gruppe mennesker, som for eksempel
rullestolbrukere. Men rådet favner langt større gruppe enn som så, for å nevne noen: hjerte- og
lunesyke, diabetes, reumatikere, astma, allergier, ADHD, kreft, migrene, Parkinsons sykdom,
ryggmargsbrokk, spiseforstyrrelser, demens, epilepsi, døve- og tunghørte, down syndrom,
bekkenløsning osv osv.
Det vil i praksis si at enhver familie nok har en eller annen som faller inn under denne brukergruppen.
På Lekatun finnes oversikt og adresseliste over foreninger og interesseorganisasjoner for
funksjonshemmede dersom noen skulle ha behov for det.
Kommunestyret oppnevnte i sak 69/07 følgende personer til kommunalt råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne i Leka:
Fra organisasjonene:
Bente Martinsen og Kirsten Pettersen
Fra administrasjonen:
Grethe Johansen og Jenny Dolmen – for Jenny Dolmen møter nå Tove Kvaløy
Fra kommunestyret:
Linda Hansen og Ann Beate Tangen Kowalk
Vara fra kommunestyret:
Karen Jakobsen og Annette Thorvik Pettersen
Linda Hansen er leder for rådet, Ann Beate Tangen Kowalk er nestleder.

Ta gjerne kontakt med rådets medlemmer om saker som er aktuelle.
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VIKTIG INFORMASJON!
Dersom det er noen som vil ha søknad om ettergivelse/nedsettelse av skatt behandlet av
Leka kommunes skatteutvalg, må søknad m/vedlegg sendes
Skatteoppkreveren omgående. Skatteutvalget vil da måtte behandle saken(e) i desember
2008. Er årsaken til søknaden sykdom, MÅ legeerklæring vedlegges.
Fra 01.01. 2009 vil kommunens skatteutvalg opphøre. Dette pga. bestemmelsene i ny
skattebetalingslov, og forskrift som er fastsatt av Skattedirektoratet.
Fra og med 2009 vil det bli ett skatteutvalg for hver region.
Skatteutvalget skal fortsatt være et folkevalgt organ.
Medlemmene skal oppnevnes av Fylkestinget. Nærmere om dette i senere nr. av
Lekaposten.
FERIEAVVIKLING
Skatteoppkreveren avvikler ferie i uke 51 (15. – 19. desember).

NY SØKNADSFRIST
Kommunalt tilskudd til kjøp av melkekvoter
Leka kommune vil, etter søknad, innvilge et tilskudd på kr. 0,50 pr. liter ved kjøp av
statlig melkekvote.
Søknaden sendes Leka kommune v/landbrukskontoret, senest

12. desember 2006

NB!!!! Dette gjelder kjøp av melkekvoter med virkning fra 1. mars 2008.
Det ble kjøpt totalt 121 308 liter melk i Leka kommune med virkning fra denne dato. 25
melkeprodusenter kjøpte statlig kvote, og pr dato har 9 av disse søkt og fått tilsagn om
kommunalt tilskudd.
VILKÅR
Tilsagnet gis med følgende vilkår:
Dersom søkeren selger melkekvoten innen 3-tre-år etter at tilskuddet er gitt, så skal tilskuddet
tilbakebetales.

For å få utbetalt tilskudd kreves følgende:
1. Søknad med følgende innhold:
- antall liter som ble kjøpt og innbetalt kronebeløp
- kontonummer som dere ønsker at tilskuddet skal innbetales på.
2. Dokumentasjon på at beløpet er betalt skal foreligge før et evt. beløp blir utbetalt.
3. Samtykke av vilkåret.
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TELEFONKATALOG
Er det noen som ikke har fått utdelt telefonkatalog?
På Lekatun ligger det noen i reserve – ta kontakt eller kom innom å hent en.
Katalogene blir liggende på Lekatun tom 19. desember.
10. klassen

Informasjon fra Frisørsalongen..
Kjære kunder.
Frisørsalongen vil være stengt fra ca. 5/1-09 til ca.5/2-09.
etter det vil det bli vanlige åpningstider igjen.
Vil med det samme takke for året som er gått og ønske gamle og nye kunder
velkommen i 2009.
God jul og godt nytt år ønskes alle.
Med vennlig hilsen
Ludmila

GUTVIK GNIKK OG GNU (GGG)
Time etter avtale på følgende numre:
Massasje: tlf. 74399990 - mobil: 93257578
Hudpleie: tlf. 74399620 - mobil: 96843183

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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Åpningstider NAV Leka Jula 2008
Lillejulaften: Telefontid
Julaften:
Stengt
29. des:
Åpent
30. des:
Telefontid
Nyttårsaften: Stengt
2. jan:
Telefontid

10.00 – 14.00
10.00 – 14.00
10.00 – 14.00
10.00 – 14.00

Lillejulaften, 29. des og 2. jan er det NAV Nærøy som vil besvare telefonen.
Reiseregninger, egenandeler, kvitteringskort og annen post kan leveres i ekspedisjonen på
Lekatun de dagene NAV Leka er stengt.

Vi ønsker alle innbyggere i Leka
en riktig God Jul og et Godt Nytt År!!
Hilsen
Vivian og Tone
Åpningstider Coop Leka julen 2008.
Lørdag 20.desember
mand. 22.desember
tirsd. 23. desember
Julaften
Romjula
Nyttårsaften

09.00 til 18.00
09.00 til 19.00
09.00 til 19.00
09.00 til 13.00
10.00 til 16.00
10.00 til 15.00

Mandag 5.jan.2009 er butikken stengt fra kl.09.00 til 14.00 p.g.a.varetelling.
Åpent fra kl.14.00 til kl.19.00.
Vi ønsker alle våre medlemmer og kunder
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR.

Gullkorn fra pasientjournaler:
INNKOMSTEN:

* Pasienten har tidligere vært aktiv, men har nå gått over til rollen som husmor.
* Gutten har vært frisk siden fødselen, bra appetitt, nå oppe i 4300 kg. i vekt.
* Iblant har pasienten det bra, iblant verre. Iblant har hun det ikke bra i det hele tatt.
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Julecup 2008 For sjette år på rad er det klart for julecup. I år som tidligere år vil den
spilles i Herlaughallen. Tidspunkt vil være 2. juledag fra klokken 14.00 – ca 18.00.
Dette gjøres fordi dette er dagen vi føler at flest fotballinteresserte har muligheten til å
være med. I år som tidligere stiller vi med både herre- og dame-klasse.
Det er vandrepokal i begge klassene.
Aldersgrensen for herrene vil være fra og med 10. klasse og oppover.
For damene vil grensen være fra og med ungdomsskolen, og oppover.
Startkontingenten for hvert lag vil være på kr. 30 pr spiller.
Maksimum på hvert lag er 6 spillere.
Julecupen har vært en suksess i de fem årene den har vært arrangert,
og vi håper derfor at flest mulig stiller opp til denne trivelige dagen.
Dette er en fin anledning til å møte gamle kjente til en trivelig prat.
Vi håper flest mulig kommer seg ut av godstolen denne dagen og trimmer bort noe

☺

julefett

Turneringen er åpen for publikum.

Påmelding: Kjell-Arve 908 54 642 Frist for påmelding er lillejulaften (23.12.)

- og åpent basseng for alle og enhver og salg av
kaffe og noe å bite i kl. 1500-1700

Hjertelig velkommen
til en aktiv 2. juledag!
Arr. Fotballgruppa og Allidrettsgruppa

FÆÆÆÆÆÆÆRDIIIIIII !!!!!!!!
Åpning av ”nye” 2T i kjelleren på Helsesenteret mandag 15. desember kl. 20.00!
Kom å se på det nye lokalet – det er blitt kjempebra!
Informasjon om ny organisering og vårens aktiviteter på 2T.
Gløgg og pepperkaker serveres.

Alle sammen er hjertelig velkommen
til en førjulsstund i vårt nye treningslokale!!
PS: Parkering på baksiden av helsesenteret

Hilsen 2T v/
Reidun, Annette, Marianne og Tone
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Juletrefest på Skei
3. Juledag er det juletrefest på Skei.
Vi starter kl 1500 og slutter kl 1700
Det blir servering av kakao, julekaker og rundstykker.
Vi oppfordrer alle til å ta med et fat med mat!
Vi skal synge og gå rundt juletreet.
Kanskje kommer nissen ?????

Alle er hjertelig velkommen
Hilsen Ul-Lekamøy

Juletrefest
Den tradisjonelle juletrefesten blir
på Gutvik bedehus 2.juledag kl.1500.
Vi går rundt juletreet, og kanskje kommer nissen!
Mat mottas med takk – vi koker kaffe og sjokolade.
Kollekt til bedehuset.
Alle er hjertelig velkommen!

JULEKONSERT I LEKA KIRKE
SØNDAG 14. DESEMBER KLOKKEN 19.00
Mixdur
Sølvi Vik Brækkan
Eivind Sommerseth
Barn fra Leka Skole
(1, 2, 3, 4, 8, 9,10 klasse)

Tone Rennemo
Inga Rennemo Johansen
Leka Blandakor
Inngang:

Voksne kr. 100,Barn gratis

VELKOMMEN TIL EI TRIVELIG FØRJULSSTUND!
Arr: Leka Blandakor
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Adventslysene av Inger Hagerup
Så tenner vi to lys i kveld,
to lys for håp og glede.
De står og skinner for seg selv
og oss som er tilstede.
Så tenner vi to lys i kveld,
to lys for håp og glede.

2. søndag i advent 7. desember

Så tenner vi tre lys i kveld
for lengsel, håp og glede.
De står og skinner for seg selv
og oss som er tilstede.
Så tenner vi tre lys i kveld,
for lengsel, håp og glede.

3. søndag i advent 14. desember

GUDSTJENESTE
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
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Trekking på ”Eggsalgboka” på Høgbakken
I sammenheng med selvbetjent eggsalg direkte fra hønsehuset på ”Høgbakkan” så er så
vel salg av egg som betaling for disse basert på tillit, ved at den enkelte skriver navn og
beløp i en nummerert bok.
Vi på ”Høgbakkan” vil kvittere for tilliten ved å trekke ut vinnere som får en liten
påskjønnelse.
Trekning foretatt ved lunsjbordet på Lekatun 2. desember.
Vinnerne i 2008 er:
• Anders Larsen
• Frank Johansen
• Toril Berg

- 1 brett egg
- 1 brett egg
- 1 brett egg

Gevinsten kan hentes på Høgbakkan ved neste handel.
Hønseriet er åpent alle dager – 356 dager i året – fra kl. 0700-1900.

Vi takker for tilliten og ønsker alle
sammen en God Jul og et Godt Nytt År!!
Med hilsen fra Randi og Alfred.

Gullkorn fra pasientjournaler:

* Pasienten snakker ikke norsk, forøvrig frisk.
* Pasienten har i tillegg diabetes, men er i utmerket stand og ualminnelig vakker.
* Pasienten er gift og har 5 froske barn.
* Pasienten er no. 5 av 2 søsken.
* Hennes mor og far døde da hun var 12. De har ikke hatt noen kontakt siden da.
* Pasienten er en 79 år gammel enke som ikke lenger bor sammen med ektemannen.
* Fikk beskjed om at hjertet var bra, men at hun skulle komme tilbake dersom hun ble
bevisstløs.
* Pasienten innlegges med kjevefraktur. Pasienten opplyser at han ble slått ned i byen
fordi han var "stor i kjeften". Han er etter dette muligens blitt enda større.

Vertshuset Herlaug har enda noen
ledige plasser til
julebord 13. desember.
Absolutt siste påmeldingsfrist lørdag 6. desember.
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Når dette for den stedlige landallmue så behøvelige og vanligvis høyst interessante
organ kommer dalende ned i postkassene skriver vi allerede desember.
Det er advent, med korte dager og tidlige kvelder. I de områder hvor vi tilbringer den
mørkeste tid av året har vi hatt en heller behagelig høst. Riktignok lagde et lite snøfall i
oktober det vanlige kaos i trafikken, men det ga seg etter bare få dager og siden har det vært
tørre og fine veier med sol omtrent hver dag. Vi har nok notert oss at andre deler av
fedrelandet har hatt både storm og styggvær, uten at folk flest her omkring har mistet verken
matlyst eller nattesøvn av den grunn.
Den manglende vinteren får sportshandlere og andre kremmere til vri seg i hendene i mangel
av kjøpende publikum. Det synes ikke som finansministerens parole om å julehandle i vilden
sky - for å holde hjulene i gang - riktig har gått hjem hos den potensielle kundemasse.
Skylden ligger nok delvis hos forretningsstanden selv. I stedet for å mane til optimisme og
lage tidenes juleutstillinger har de fleste av dem børstet støvet av fjorårets julestas. På det
viset minner de folket på at det skal være økonomisk krise, forsiktighet og ingen kjøpefest.
Det blir vel ikke lenge før den samlede handelsstand går i demonstrasjonstog til Stortinget for
å forlange noen milliarder som krisepakke grunnet trange tider. Foreløpig er det bare selgere
av fyrverkeri som har fremmet sine krav overfor Staten. Fra og med i år er det forbudt for
private å sende opp store raketter mot nattehimmelen nyttårsnatta. Dette vil i år være en
kommunal oppgave. Med en viss kjennskap til kommuneøkonomien vil politikerne neppe
kjøpe inn fyrverkeri i hundremillionersklassen. Det skulle tatt seg ut i tider når selv
hundreåringer nektes plass på sykehjem grunnet trang offentlig økonomi. Det blir sikkert jul i
år også, krise eller ikke, men til nå ser det litt stusslig ut. Som en skjønner råder en viss
pessimisme, selv juletreselgerne, som til vanlig sees overalt, er mye senere ute i år. Selv
kunne vi tenkt oss en landsens jul, uten overdådighet, med tradisjonelle julebesøk av og hos
slekt og venner, hvor både skyttarfest, feskarfest og liv og lyst stod på programmet hele
”småjula” gjennom.
Vi har ikke glemt vår fornemmelige kilde til så mangt et visdomsord. Lorents Didrik Klüver,
med sin ”BONDE PRACTICA” fra det Herrens år 1815. For desember har han en rekke gode
råd og vink som vi hitsetter et kort sitat fra:

Nu vil gjerne Rotter og Muus besøge dine Lofter og Madboder; bestryug de Huller, de
smette igjennem, med raae Tjære, saa skye de at komme der. Læg og smaaskaaren Flesk,
hvorpaa er strøet ulæsket Kalk og sæt Vand derhos, saa krepere de, som æde og drikke
deraf.
Kan du fange en levende Rotte, da hæng en liden Bjelde med Messingtraad om dens
Hals, lad den saa løbe, hvor den kommer, flyve de andre Rotter, saa at kun denne Ene
bliver igjen, som vel bør fødes for sin Gavnlighed.
Løsning på gåten i siste nr.: Steikepanna.

Ord
Sjæklån’ (tjukk l – beina), lortfaille’(avstand fra baken og ned til bakken. Brukt om kortbeint
person – hain va’ låg i lortfaille’), jeit’ (kvinnebryst – ho satt å’ ga geit), klatter (bruke penger
på unyttige og unødvendige ting og saker)

Uttrykk
”Å drægga strå” (minst to betydninger - om kua som har hatt dårlig matlyst en tid, men
tydelig er på bedringens vei: ”Ho ha no bejyint å drægga strå” - mer alminnelig - når to eller
flere er uenig om noe og det skal avgjøres på fredelig vis: ”Han trakk det korteste strå”)
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Vi hilser og gratulerer...
Leka menighetsråd takker alle som sammen med kirketjener,
soknepresten og konfirmantene gjennomførte
renholdsdugnad den 30.10.08 i Leka kirke.
Til Anette Helene Skråen
Gratulerer så mye med dagen den 9. desember.
Håper du får en fin dag.
Klem fra mamma, storesøster og pappa
Anette Helene Skråen
Vi vil gratulere nabojenta med vårres
med 14-årsdagen den 9. desember
Klem fra Line & co
Vi önskar alla på Leka en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Vi ser fram mot att mötas nästa sommar!
Gunilla och Rune på Stein.

HIPP – HURRA
for mamma og pappa
som gifter seg på Grand Canaria
fredag 19. desember
Store klæmma fra Alette og Brage

Trond Morten og Danguole
gifter seg også på Grand Canaria
fredag 19. desember.
Store gratulasjoner fra mamma og
pappa og Solrun med familie

Vi ønsker samtidig venner og bekjente en riktig god jul.

Stor bursdagshilsen
til Ståle på 40-årsdagen 6.12.
Leka blandakor

Hjertelig takk for pengegaver i forbindelse med Emma Strands bortgang.
Leka sykestue v/sykepleiesjef
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MANDAG
1000-2300
1130-1330
1100-1800
1700-1800
1700-1900
1800-2000
2000-2100
ONSDAG
1000-2300
1100-1800
1830-1930
1800-2000
1800-1900
1900-2000
2000-2100
2000-2200
FREDAG
1000-2300
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

DESEMBER
Fredag
Søndag
Torsdag
Fredag
Lørdag

05
07
11
12
13

Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

14
15
16
17
24
25
26

Lørdag

27

Søndag
JANUAR

28

FEBRUAR
Lørdag
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TIRSDAG
1000-2300 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
1000-2300 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

Julebord ”Vi over 60” – Leka Sanitetetsforening
Lysmesse i Leka kirke kl. 1400
Formannskapsmøte
Siste frist for søknad om kommunale tilskudd melkekvote
Nisse på ville veier – teaterforestilling kl. 1600
Julebufe – musikk og dans Vertshuset Herlaug
Julekonsert i Leka kirke kl. 1900, Leka blandakor med gjester
Åpning av nye 2T kl. 2000
Nissemarsj fra skolen til sykestua – servering grøt på skolen etterpå
Kommunestyremøte
Familiegudstjeneste Leka kirke kl. 1200
Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 1100
Juletrefest Gutvik grendahus kl. 1500
Julecup 2008 1400 -1800 og åpen svømmehall 1500-1700 - kaffesalg
Juletrefest på Skei kl. 1500
Fest 3 juledag på Skei kl 2100, musikk brødrene Taiwo og Kehinde fra Br.sund

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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