Utgiver: Leka kommune

Dato: 23/05 - 2008

Nr: 10/08

No livnar det i lundar,
no lauvast det i lid,
den heile skapning stundar
no fram til sumarstid.
Det er vel fagre stunder,
når våren kjem her nord
Og atter som eit under når
liv av daude gror.
Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song!
Du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong,
då me med vigsla tunga,
med kjærleik, heil og klår,
alt utan brest og sprunga
skal love Herren vår.
Elisas Blix
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 30. mai
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 06. 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
Tlf NAV Leka – 747 32 510
Tlf. Likningskontoret Leka – 742 16 525
Utgivelsesdato for Lekaposten framover 06.06 – 20.06 1

________________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000

UTLYSING BARNEHAGEPLASSER
HOVEDOPPTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009
Leka barnehage er tilrettelagt for barn mellom 1-6 år.
For barnehageåret 2008/2009 er det ledige plasser i barnehagen for barn i alderen 1-6 år.
Søknadsskjema fås på Lekatun (ekspedisjonen).

SØKNADSFRIST: mandag 26. mai 2008
Søknader om barnehageplass sendes: Leka kommune – merkantil avdeling, 7994 Leka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKOLEFRITIDSORDNINGEN
skoleåret 2008/2009
SFO er et pedagogisk tilsyns- og aktivitetstilbud for barn i grunnskolens fire første årstrinn.
Aktivitetene i SFO tar utgangspunkt i de lokaliteter skolen har disponibel, slik som idrettshall,
svømmehall, formingsrom, kjøkken m.m.
SFO tilbud vil bli gitt
Onsdag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag

0745-1430
0745-0900
0745-0900
0745-0900
0745-0900

Dersom det er andre behov ta kontakt med Bente Nordlund slik at vi kan skreddersy et opplegg
som er til beste for foreldre og barn.
SFO tilbudet følger skoleruta. Skolerute og vedtekter vedlegges.
Søknadsskjema fås på Lekatun.

SØKNADSFRIST: mandag 26. mai 2008
Søknader om barnehageplass sendes: Leka kommune – merkantil avdeling, 7994 Leka
Bjørn Arne Laugen
Rådmann

Bente Nordlund
styrer
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”Vi stoler på Leka”
Denne overskriften er nok mer ambisiøs enn troverdig, skjønt det dreier seg ikke om å ha
tiltro til gitte løfter.
Vår felles storstue – Herlaughallen - ble offisielt åpnet 17. mai 2003.
Dette ikke minst takket være stor dugnadsinnsats og entusiasme fra velvillige ildsjeler.
Det er ikke et sjeldent fenomen at slike anlegg når de kostnadsberegnes prises lavt, nettopp
i den hensikt at de skal være mulig å realisere. Herlaughallen er så visst ikke noe unntak.
Mangel på nødvendig inventar og utstyr blir stadig avdekket ettersom bruken tiltar.
Oppvaskmaskin til tilstøtende kjøkken, lydutstyr til hall, ”mega-lerret” ved fremvisning,
osv. er tilleggsutstyr samfinansiert av kommunen og ved frivillige gaver.
Ved 17. mai arrangementet nylig var godt og vel 200 personer samlet i hallen.
Dessverre er det slik at etter ei ”økt” sittende i godt brukte stoler fra først på 60-tallet
preger dette også den som har fått sitteplass. Egentlig burde ledige stoler som følge av
lavere elevtall stues bort for alltid.
Noe skal man jo allikevel sitte på! Både hallen og folket fortjener bedre.
I valget mellom å anvende kulturmidler til inventar eller å oppmuntre til aktiviteter/tilbud
har kommunen valgt det siste.
Dette er også direkte årsak til at ordføreren oppfordrer positive bidragsytere til på nytt å
ta et tak for Herlaughallen.
Denne henvendelsen går først og fremst til alle oss lesere av Lekaposten og spesielt til de
tre oppdrettsselskapene som er lokalisert i kommunen.
Pris pr. stol av god kvalitet er kr 179,-, pr. bord kr 905,-, med tillegg av mva..
Vel, det koster ca. kr 80.000,- for 200 stoler og 30 bord, ikke helt håpløst å realisere
dersom vi tror dette er nyttig og nødvendig.
Det er allerede gitt beskjed om at det skal lages et tilstøtende lagerrom slik at innkjøpt
utstyr oppbevares og sikres for lang tids bruk.
Altså: ”Vi stoler på Leka” I hvert fall i denne sammenheng.
Konto 4202.15.02884 (For gode formål) kan benyttes frem til 30. juni.
Ved innbetaling over skranke i banken, eller ved bruk av nettbank: Skriv navnet ditt i
navnefelt/merknadsfeltet på giroen slik at vi vet hvem som har gitt støtte
(Når banken sender kopi av innbetalinger blir feltet med kundens signatur sladdet.
Dersom det ikke står hvem som betaler i navnefeltet til venstre på giroen vet ikke mottaker
hvem som har bidratt til kronerullingen).
Giverliste vil bli kunngjort fortløpende i Lekaposten. Lykke til!
Arve Haug, ordfører
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LEDIGE STILLINGER I LEKA KOMMUNE
Leka kommune er en trivelig kystkommune vest i Nord-Trøndelag. Administrasjonsstedet
ligger på Øya Leka. Kommunen har ca 586 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
Tilflytterpakke/tiltakspakke:
Gratis barnehageplass. 1. år for 1 barn.
Kostnad: kr. 22 660.-.
Husleietilskudd. – Tilskudd til leie el. bygg, eller overtakelse av gårdsbruk (gårdsbruk har allerede denne
ordningen) minimum 5 års botid.
Tilskudd: kr. 50 000.- boplikt 5 år.
Ved brudd betales 1/5 tilbake pr. år.
Gratis medlemskort i lag og foreninger for deltagelse i aktiviteter for et år. (betales av kommunen).
Kostnad kr. 400.-.
Babypakke. Leka kommune gir følgende tilskudd: gjelder barn født i kommunen /tilskudd følger kvinnen.
1. barn – kr.10 000.- botid min. 1 år– ved brudd 1/12 bet.tilb. /mnd.
2.barn – kr.20.000.- botid min. 2 år –ved brudd 1/2 bet.tilb. /år
3.barn – kr.40 000.- botid min. 3 år– ved brudd 1/3 bet.tilb. /år
4.barn – kr.80 000.- botid min. 5 år –ved brudd 1/5 bet.tilb. /år
5. barn – kr.160 000.- botid min. 8 år – ved brudd 1/8 bet.tilb. /år

FERIEVIKARER – 2. gangs utlysning
Pleie- og omsorgstjenesten trenger 300 % stillinger som sykepleiere i ferietiden. I tillegg
trenges, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og hjemmehjelpere, i perioden 23.06.08 – 17.08.08.
Søkere som kan arbeide hele perioden vil bli foretrukket.
3 års sykepleiestudenter avlønnes med kr 277 500.-

SYKEPLEIER – 42 % vikariat i turnus – 2. gangs utlysning.
Vikariat ledig for tiltredelse snarest, varighet frem til 01.04.09. Turnus er under omarbeidelse,
men kan påregnes en del nattvakter og arbeid hver 3 helg.
Mulighet for utvidelse til 100 % stilling.
Kommunen har rekrutteringstiltak for sykepleiere.
Felles for begge stillingene er at det er ønskelig med førerkort kl B da det er felles turnus for
institusjon og hjemmesykepleien.
Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover.
Spørsmål ang. stillingene kan rettes til sykepleiesjef Jenny Dolmen på tlf 743 87 217.
Søknader med bekreftede attester og vitnemål /CV sendes Leka kommune
v/personalkonsulent, 7994 Leka.
Søknadsfrist 28.05.08
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Betalingsterminal legekontor
Legekontoret har nå fått installert betalingsterminal – så nå kan du betale med kort
når du er på besøk ved legekontoret.
Aina Hege
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Unngå spredning av husdyrgjødsel på helg- og
høgtidsdager!
Landbrukskontoret har mottatt beklagelser angående spredning av husdyrgjødsel i helg og på
høgtidsdager. Det er fortsatt mange i befolkningen som mener at det skal være forskjell på
hverdag og helg.
Landbrukskontoret vil herved oppfordre bøndene i Leka til å vise hensyn.

Landbruksplast m.m. på avveie
Vinterstormene har en egen evne til å pynte vegetasjonen med diverse plaststrimler m.m. Det
oppfordres herved til opprydding.
Videre bør emballasje (forsekker, rundball etc) lagres forsvarlig slik at vi unngår denne type
skjemmende forsøpling.

Brenning av landbruksplast er fortsatt ulovlig!!!!
Landbrukskontoret får fortsatt meldinger om at det foregår brenning av landbruksplast på
konkrete steder i kommunen.
Brenningen skaper irritasjon både i befolkningen og blant besøkende. Det setter landbruket og
bygda i et dårlig lys!
I følge forurensingsloven er det ulovlig å brenne slikt avfall. Avfallet skal avhendes på lovlig
måte.
I Leka kommune organiseres levering av landbruksplast to ganger i året. Det er gratis å levere til
denne ordningen. Dette er en returordning som landbrukets faglag har engasjert seg i og som
svært mange bønder i Nord-Trøndelag benytter seg av.
Kommunen og faglaga vil med dette oppfordre alle bønder om å slutte opp om
leveringsordningen.
Landbrukskontoret vurderer å innføre en ordning med kvittering for levering av plast til godkjent
ordning.
Kvittering vil da kreves ved kontroll av produksjonssøknad. De brukere som ikke kan godgjøre
leveranse av plast til godkjent ordning risikerer trekk i produksjonstilskudd.
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KUNNGJØRING
Herved kunngjøres følgende møter:
Styre/råd/utvalg:
TILTAKSNEMND
FORMANNSKAP

Møtested:
Lekatun
Lekatun

Dato:
07.05.08
07.05.08

Tid:
09.00
09.30

____________________________________________________________________
Saknr. Tittel:
TILTAKSNEMND
.
07/08
Søknad fra Nærøysund Vekst AS - økonomisk støtte på kr. 35 000.08/08
Søknad fra Foreningen Namdalskysten - økonomisk støtte på kr. 28 987.09/08

.

Søknad fra Leka Regnskapskontor om støtte til kursing i forbindelse med
dokumentasjonskrav og åpen serverløsning

FORMANNSKAP
20/08
Boligsosial handlingsplan 2008 - 2012
21/08
Rus og alkoholpolitisk handlingsplan 2008 – 2012
22/08
KLP – egenkapitalinnskudd, finansiering
23/08
Regnskap 2007
24/08
Årsmelding 2007
25-30/08
Spesialundervisning – unntatt offentlighet, legges fram i møtet
31/08
Rammetimetall
32/08
Hovedinntak Leka barnehage – unntatt offentlighet, legges fram i møtet

.

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

Invitasjon til dagskurs om iberiaskogsnegl

Formål
Kurset har som hovedmål å utdanne personer som er ansatt i kommuner, lokale hagelag, faglige ledere
ved planteskoler og hagesentra, og Mattilsynet. De skal etter kurset fungere som lokale
kompetansepersoner på iberiaskogsnegl.
Varighet
Dette er et dagskurs som varer fra kl.09.00 – 15.00 med innlagt lunsj.
Innhold
• Identifikasjon av iberiaskogsnegl og arter den kan forveksles med.
• Bekjempingstiltak mot iberiaskogsnegl.
• Orientering om nettportalen www.snegler.info.
• Ulike institusjoners bidrag i snegledugnaden.
Alle deltakere vil få utdelt en kursmappe med nyttig materiale.
Sted og tid
• Bioforsk Plantehelse, Ås
• Stend vidaregåande skule, Fana
• Gjennestad gartnerskole, Stokke
• Bioforsk Vest, Særheim, Klepp
• Bioforsk Plantehelse, Ås
• Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar, Stjørdal
• Bioforsk Nord Tjøtta, Tjøtta

28.mai (ansatte i Mattilsynet)
06.juni
12.juni
13.juni
19.juni
20.juni
26.juni

Kursene er gratis og inkluderer lunsj. Deltakere må bekoste reise og eventuelt overnatting.
Påmelding
Påmelding skjer innen 31. mai 2008 til Arnstein Staverløkk, Bioforsk Plantehelse, Høgskoleveien 7,
1432 Ås, via e-post (arnstein.staverlokk@bioforsk.no) eller på telefon 920 396 29
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Ruteendring Lekaferja AS gjeldende perioden 01.06.08 – 31.08.08

Fra Skei (Leka)
MA/TI/ON/TO/FR

LØ

0650
0800
0935
1035
1240
1340
1440
1540
1640
1815
1915
2030
2230

0800
0935
1035

Fra Gutvik
SØ

MA/TI/ON/TO/FR

0830
1000
1240

1340

1700
1815
2030

1540
1700
1915
2130

0730
0830
1005
1105
1310
1410
1510
1610
1710
1845
1945
2100
2255

LØ

SØ

0830
1005
1105

0855
1030
1310

1410

1730
1845
2100

1610
1730
1945
2155

Kardemommeby onsdag 11. juni 2008
Onsdag 11. juni kl 1800 viser de Kardemommeby i Nærøy Kulturhus.
Det hadde vært fryktlig artig at vi var en gjeng som dro ifra Leka for å se stykket.
Jeg har lagt av en god del billetter og vi får gruppepris hvis vi blir flere enn 10 stykker.
Billetten blir da kr 160,- pr person.
Hvis dere vil bli med, så er det bindende påmelding til meg innen fredag 30. mai.
Blir vi mange, så prøver vi å samkjøre biler, eventuelt buss.

Påmelding til Annette: 90 75 79 56
Bli med da vel!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOLSEMHULA

GUIDING I SOLSEMHULA 2008.
Vi starter ny sesong lørdag 24. mai kl 1400. Etter guiding i Solsemhula fortsetter turen til Lekamøya.
Det vil være guiding fra 24. Mai til 30. August på lørdager kl 1400. Det er bare å møte opp på
parkeringsplassen til Solsemhula.
Fra 5.juli til 26 juli, vil det i tillegg til guiding på lørdager, være guiding på tirsdager og
torsdager kl 1400.
Er det ønske om guiding til andre tider, så ta kontakt med oss. Telefon 917 75 104
Velmøtt til en ny sesong
Hilsen oss i Leka Opplevelser BA
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Utflukt til Jøa midt i juni
Roald Lysfjord kjører om Namsos videre til Jøa hvor vi blir guidet og har kafferast.
Videre til Salsnes kro for middag + kaffe.
Over med ferje til Hofles og videre heim kl. 2005.
Dato og prisoverslag se oppslag eller kontakt Ragnhild Reppen.
--------------------------------------------------------------------------------------------Potetbua på Husby
Vi er tilfreds med gode kunder!
Derimot veldig skuffet over de som gjør seg til kjeltring for kr. 30,- og tar potetposer
uten å betale. Dårlig gjort!!
God sommer
Ragnhild og Jostein
---------------------------------------------------------------------------------------------KJØP / SALG:
Brukt skinnsofa ønskes kjøpt.
Leif Pettersen, mobil 958 26 528
---------------------------------------------------------------------------------------------A-lagets hjemmekamper våren 2008:
Lørdag
Søndag

07.06. kl. 1520
15.06 kl. 1350

Billett kr. 50,-

- skolen
- skolen

Kaffesalg

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM STØTTER OSS
-------------------------------------------------------------------------------------------------

GUDSTJENESTER
31. mai

OBS lørdag!
Konfirmantgudstjeneste i Leka kirke kl. 11.00
v/ sokneprest Donata Faustmann

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

øvelser våren 2008
17.05.

Opptreden i gudstjenesten kl.11.00

28.05.

kl.16.30: opptreden og øvelse på sykestua

11.06.

kl.16.30-17.30: avslutning.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Åpningstider utover mot sommeren:
Onsdager
Lørdager

pub fra kl. 2100
pub fra kl. 2100 – med unntak av 31. mai

På ”Losn” i 2 etg

*

er det mulighet for alle å komme å sjå fotball/
Seriekamper fra tippeligaen.. film / dvd.
Vi har stort sett alle TV-sport kanalene og TV3, TV4.
Ta med nettopp din vennegjeng og sjå sammen på storskjerm.
Vertshuset kan servere både pizza og hamburger / løvbiff /
biffsnadder / pom frites etc…

I forbindelse med arr. Skei Musikk og kulturfestival i juli mnd – søker Vertshuset
Herlaug frivillige /dugnadsarbeidere/vakter – som kan tenke seg å hjelpe til!
Interesserte kan kontakte Vidar eller Beate Johansen!

Mailadresse til puben er: vida-fu@online.no
*

Likens søker Vertshuset etter pub verter til bruk i sommersesongen (hovedsakelig
juli måned) – bør helst være fylt 20 år!
Samt personer som kan tenke seg å stå på dagtid på Vertshuset!
Må være fylt min. 18 år!

NB!! Blir musikk og dans på puben lørdag 7. juni.. musikk fra Rørvik..
Kompisan spiller…
Velkommen til puben – Ditt treffsted!!
Mvh.
Vertshuset Herlaug
------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. juni arrangerer vi BLÅTUR.
Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer har lyst til å bli med.
Påmelding 10. juni.
En liten egenandel vil det nok bli.
Nærmere informasjon når vi får greie på hvor mange som blir med.
Ring: Anne
Torill

950 40 966
413 09 647

9

14. juni 2008 arrangerer Sømna Sykkelkubb sitt første turritt.
Vi håper du finner frem sykkelen og blir med oss på et ritt i
Norges vakreste område. Starten er lagt til foten av
Torghatten og målet er Vennesund. Det blir arrangementer
både ved Torghatten, på Berg og i Vennesund.
Alle som fyller 16 i 2008 kan delta. Det er anledning til å
stille lag i alle klasser. Du kan velge mellom to distanser:
Torghatten-Vennesund 6,5 mil
Start fra Torghatten Camping i to klasser, trimklasse kl. 19
og konkurranseklasse (tidtaking) kl. 20.
Berg-Vennesund
Start fra Berg i trimklasse kl. 21.
Premiering
Hovedpremien er en sykkel fra Merida, Birkebeiner Lady,
til en verdi av 7.500,-. Denne vil bli trukket på startnummer.
Alle deltakere får en T-skjorte som synlig bevis på at de har
syklet rittet. Det blir premie for beste tid dam, herre og lag. I
tillegg blir det trukket flere premier på startnummer.
Påmelding
Send en sms til mobil 928 17 635, eller e-post til
tbhorgen@online.no hvor du oppgir ditt navn og din epostadresse, og du vil få tilsendt påmelingsskjema. Eller
ring og vi noterer din påmelding direkte. Antall deltakere er
begrenset til 200, og førstemann til mølla får plass.
Frist for påmelding er 1. juni.
For mer informasjon følg med på www.somnasykkel.no
Vi ses ved Torghatten 14. juni.
Hilsen Sømna Sykkelklubb
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PROGRAM

23. mai: Pubkveld på Heimbrygga, forestillingen Takoradi - en sjømannshistorie
v/Hallbjørn Rønning
24. mai: Åpninga v teaterfestivalen på torget kl. 12
25. mai: Teaterverksted for barn. Samfunnshuset kl. 16-19. Påmelding tlf 976 73474
26. mai: Teaterkveld for og med barn. En ledende forestilling. Samfunnshuset kl. 19. Kr. 50,-/30,Barnehagetog. Starter på torget kl. 11. Forestilling i Pollen kl. 1130. Masse gøy med
klovnen Roger
27. mai: Teatersport for ungdom fra 13 år. Samfunnshuset kl. 17-19. Påmelding tlf 990 16168
28. mai: Fortellerkurs. Menighetshuset kl. 13. Påmelding tlf 917 49516 Deltakeravgift kr. 100,Bibelfortellinger. Forestilling i Rørvik kirke kl. 18. Birgitte Bjørnstad Sæbø. Inngang kr
50,- Mangfoldkveld, Norveg kl. 19. Teater, musikk, joik, stemmer fra ulike land.
Gratis inngang.
29. mai: Dramakurs. Menighetshuset kl. 13-15. Deltakeravgift kr. 10,-. Påmelding tlf 917 49516
Mixdur går til filmen. Norveg kl. 19. Inngang kr. 150,-. Servering øl/vin.
30. mai: Forestilling av Panter tanter. Immigrant Theatre Lecture. Interaktiv forestilling Norveg
kl. 18 kr. 150,Heksekveld. Heimbrygga kl. 21. Det serveres heksebrygg, ost, kjeks og vin.
Teaterstunt/revy
31. mai: Jubileumsforestililngen ”Den røde tråden” Glimt fra Barbroteateret gjennom 20 år.
Samfunnshuset kl. 19. Inngang kr. 150,- / 50,Utstillingen ”Barbroteateret gjennom 20 år” vises i Norveg 14-28 mai. Gratis inngang.
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Akkurat i dag skriver vi 15. mai. Vi er midt i denne travleste av vårmånedene,
hvor aktivitetene både hos byfolk og landalmuen er påtagelig. Mens byfolket
strør en puslete håndfull kunstgjødsel på sine små plener og setter geranium og
stemorsblomster i sine verandakasser, er det større ting på gang ute på åkre og enger i
landdistriktene. Smekkfulle fraukommer skal tømmes, det skal pløyes, harves og såes og det skal
settes poteter.
Fra våre barndoms dager var potetsetting noe som gjerne ble gjort 17. mai på formiddagen.
Nasjonaldagen var ikke offentlig fridag på den tiden og både barnetog og det som ellers hører
denne dagen til foregikk om ettermiddagen. I herværende organs meget fyldige dekning av det
som rører seg på ”øen” er selvsagt programmet for nasjonaldagen viet behørig plass. Riktignok
kommer det et godt stykke etter andre og sikkert mer livsviktige meldinger om både feriefolkets
søppelhåndtering og bekjempelse av uønskede vekster som synes å ha for stor fremgang i den
stedlige natur, men det står der og synes å ha med de tradisjoner omkring 17. mai som vi alle er
vant til å være med på. Vår eminente og velkjente støtte i rådgivningstjenesten til den landlige
befolkning, alle landbrukskonsulenters ideal, Lorents Didrik Klüver, har for denne måneden flere
”Bemærkninger”.
Vi hitsetter et par av dem:
Den 25de Dag kaldes Urbanus, og nu begynder først Sommeren, efter Bonderegel,
at indtræffe her.
Nu viser Dagslyset paa Himmelen den ganske Nat over indtil St. Olufs Dag.
Sæt nu dine Potatos i Jord, som har været pløiet om Høsten, og paa den Tid gjødet, thi
Gjødning, som gives til Potatosageren om Vaaren, giver ingen velsmagende Frugt undtagen det
er aarsgammel, uddampet Møg.
Vi glemmer selvsagt ikke det vi egentlig har fått spalteplass for: Gamle ord og uttrykk som ikke så
ofte faller oss i munnen lenger.
Ord
Hattfåkk (bråttom), balåt (tjukk l, masete), treheint (klønet, lite hag med hendene), øyrsnør
(øyenstikker).
Uttrykk
Hain va’ kji frøssin ferfært’ (Han var ikke skuggredd).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rundballpressing
Av kapasitetsmessig grunnlag tar IKKE
Krone Maskinlag rundballpressing i år.
Vi takker våre faste og ikke faste kunder for samarbeidet.
Arne Leif
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Geografi
Hva er verdens største by (i folketall)?
Hva heter verdens dypeste innsjø?
Hva er hovedstaden i Saudi-Arabia?
Hva heter verdens sterkeste undervanns-strøm?
Hva heter verdens største vulkan?
Hvor mange hovedsteder i verden begynner på O?
Hvilket land tilhører Galapagosøyene?
Til hvilket land tilhører øya Guam?

Tokyo ca 12 millioner
Bajkalsjøen
Riyadh
Saltstraumen (Norge)
Mauna Loa
3 Oslo, Ottawa, Ouagadougou
Ecuador
USA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Blandet:
Når ble Berlinmuren reist?
Hvilken radiokanal var det som byttet navn til Radio Norge?
Hva het kjærlighetsguden i gresk mytologi?
Hvilken måned kalles Blomstermåneden?
Hva står romertallet ”L” for?
Hvilket tall mener danskene når de sier halvfems?
Hvem passer været fra tårnet i Kardemomme by?
Ett menneskehode veier normalt ca?

1961
Kanal 24
Eros
Mai
50
90
Tobias
4 kg

Sport:
1. Hva heter hjemmebanen til Strømsgodset?
2. Hvilken fotallspiller ble kalt ”The Belfast boy”?
3. Hva het nederlenderen som ble kalt ”onsdagsløperen”?
Han vant ”alle” midtukeløp, men verken EM, VM eller OL i skøyter
4. Hva het australieren som høyst overraskende vant OL-gull på
kortbaneløp i Salt Lake City i 2002?
5. Hvem ble den første olympiske mester i skiskyting for herrer?
6. Hvem spilte den første VM-kampen i historien? (1930)?
7. Hva heter hjemmebanen til Aalesund?
8. Hvor mange medaljer har Ole Einar Bjørndalen tatt i OL?
Fleip eller fakta:
1. Henrik Ibsen skrev diktet om Terje Vigen
2. Olav Hodne er dirigent
3. Jim Hensom skapte Muppetene
4. Norsk Hydro ble grunnlagt av Sam Eyde
5. Wenche Myhre debuterte i filmen ”Elskere”
6. Rudolf Hess satt i Spandu-fengslet i Berlin
7. Francis Ford Coppola er komponist
8. Edith Piaf ble kalt ”Ravnen”
9. Billy Graham er predikant
10. Thomas Edison oppfant grammofonen

Marienlyst
George Best
Rudie Lieberechts
Steven Bradbury
Klas Lestander
Frankrike-Mexico
Color Line
9

Fakta
Fleip
Fakta
Fakta
Fakta
Fakta
Fleip
Fleip
Fakta
Fakta

28 lag leverte inn besvarelse og av 34 spørsmål ser vinnerrekka slik ut:
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25
24
24
24
24
22
22
21
21
21
21
20
19
18
17
17
16
15
15
15
15
14
13
12
11
10
9
6

poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poseg
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng
poeng

Bettina, Rune, Arnfinn, Kristin - BRAK
Fam Karlsen Rogne, Ågot, Arve A
Sissel, Hans Fredrik, Magnhild, Trond, Bjørn, Unni May, Tone R, Solveig, Jarle, Joakim L
Irene, Willy, Aud, Linda, Kristian
Ole Kr., Tore H, Simen, Ove, Petter, Håkan E, Bente N
Vivian, Bjørn Arne, Anne Berit, Jan, Leif Rune
Team Kvaløy
Steinar G og co
Lena, Stig, Kristin, Elisabeth
Inger på Stein's lag
Even, Tommy,Ingunn, Jarle, Jon Inge
Ståle og co
Jannicke og co
Team Solvår
Gjengen Tor Erik
Gunnhild, Oddgeir, Hege, Trygve Einar
Roger Pedersen, Inge og Mathilde, Molfrid og Harald, Anne Fevang
Jan Leo, Kitty og co
Bjørg og Venke
Kristine, June, Karin, Bitte, Julie, Robin
RÅA (Arve Haug m fler)
Grydeland + Mona
Tora, Sigfred, Anders, Tove, Tor og Dina
Helene, Marie, Anja
Daya, Ivar, Mariann, Maribel
Alfred O og co
Leka avlausar- og karklag
Tor Arne og co

Stafett for voksne: (potet i skeia – blåse ballong – hoppe i sekk – 30 sek med rocke-ring)
A-LAGET:
TEAM TØFF:
BONDELAGET:
SPICE GIRLS:

Kristian, Vegard, Ove Andreas, Rasmus
Ali, Jonas, Otto, Julie J.
Jan Leo, Anders, Helge, Jon Martin
Maribell, Mariann x2, Daya

Og vinner - med klar margin: BONDELAGET!

17-maikomiteen på Leka gratulerer vinnerne
og takker for innsatsen.
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Vi hilser og gratulerer...
Hipp hurra for pappa Jan Erling som har bursdag 25. mai
Bursdagsklem fra Line og Julie
Hjertelig tusen – tusen – takk for all
oppmerksomhet i anledning min konfirmasjon.
June Johanne

Til Joker’n
Tusen takk til vår JOKER butikk,
For de flotte drakter vi fikk.
Nå blir det seier og mange mål,
I nye drakter uten ”hål”!!!
Takk fra Leka’s 5.divisjonslag – A-laget
GRATULERER SUPER THERESE
Hurra hei og hopp for Treeze den 22.mai, da fylle du jo nån å tjue år, og e det kji
herlig at man bare bli ynger og ynger for kvært år? Gler meg råmy te sommer`n, når
vi møtes på Leka, bare ferie og avslapping. Stoooor klem fra Leeellll
Vi ønsker å gratulere Jannicke Anita med 18-årsdagen.
Vi er kjempeglad i deg.
Klem fra mamma, pappa og May Linn
Tusen takk for alle blomsterhilsner og takk til alle som har besøkt meg
i denne tiden jeg har vært "syk".
Solveig Engan
Jan Erling Pettersen –
Gratulerer hjerteligst med dagen den 25.mai!
Hilsen mor og far.
Kjære alle konfirmanter!
Gratulerer så mye med konfirmasjonsdagen.
Håper dere får en kjempefin dag!
Hilsen Tale Rogne m/ fam
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MANDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1700-1800 - Småbarnstrim i Herlaughallen
2030
- STEP på 2T
2000-2200 – Fotball A-lag

ONSDAG
1830–1930 - Åpent bibliotek
1800-2000 - Miniatyrskyting på skytterbanen
1900-2000 – Allidrett jenter 8.,9., og 10. klasse
2000-2200 - Fotballtrening oldboys

FREDAG
2000-2100 - Åpen hall 8. klasse og oppover
2000-2200 – Fotball A-lag
Kino UL Lekamøy – 1-2 ganger pr. mnd.
Se etter oppslag

TIRSDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1500–1700 - Åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
1800-2000 – Fotball smågutt/piker
1900-2000 - Svømmetrening 4.-10. klasse
1830
- Spinn 45
1930
- Bodypump
2100
- Spinn 30
2000
- Korøvelse i Frøvik
TORSDAG
1600
- Skytetrening senior/veteran Leka
1630-1730 - Knøttetrening
2000
- Bingo
1830
- Spinn
1930
- Bodypump
1730-1830 - Fotball smågutt/piker
1830-2000 - Fotball m/mer gutter 6.-10. klasse
2000-2200 - Linedance i Herlaughallen
2100
- Step/aerobic - nybegynner
LØRDAG
1600-1800 – Fotball A-lag
SØNDAG
2000
- Bingo
2100-2200 - Badminton

MAI
Lørdag

24.

Søndag

25.

Onsdag

28.

Lørdag
JUNI
Torsdag
Lørdag

31.
05.
07.

Lørdag
Søndag
Tirsdag
Torsdag

14.
15.
17.
19

Kommunestyremøte på Lekatun kl. 1030
A-lagskamp – skolen kl. 1520
Musikk og dans på puben - musikk fra Rørvik. Kompisan spiller…
Knøtturnering på Leka
A-lagskamp – skolen kl. 1350
Formannskapsmøte på Lekatun kl. 0900
”Blåtur” for Fagforbundets medlemmer

JULI
Fredag
Lørdag
Onsdag
Lørdag

11.
12.
16.
19.

Hagefest ”Too Far Gone” Vertshuset Herlaug
Hagefest ”Valentina” Vertshuset Herlaug
Black and Blond spiller på Tausloftet
Hagefest ”Lassie and the Lads” Vertshuset Herlaug

AUGUST
Fre-lør

22-23.

TINE fotballskole på Leka

Sesongåpning Solsemhula kl. 1400.
Skytingens dag – Leka skytterbane. Hyggekveld for medlemmer kl. 2000
Basar Gutvik Grendahus kl. 1500, arr. Nattugla
Skyting om Leka kommunes pokal på Gutvik skytterhus kl. 1400
Trening rekrutt/junior Leka skytterbane kl. 1800-1900
Jeger – Leka skytterbane kl. 1900-2000
Konfirmasjon – Leka kirke kl. 11.00

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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