TIL HUSSTANDENE

Utgiver: Leka kommune

Dato: 6/7 - 2007

Nr: 12/07

I denne utgaven av Lekaposten finner du
komplett program for Skei kulturfestival og
Herlaugsdagene 2007.
Vi ønsker alle arrangører lykke til, og håper
både fastboende og tilreisende får glede av
aktiviteter og underholdning!
Forøvrig går vi ut med noen
oppfordringer denne gangen;
vi vil gjerne ha leserne mer ut på banen
både når det gjelder dialekten vår, og når
det gjelder tilbakemelding fra tilstelninger.
Vi har en del abonnenter utenfor
kommunen – er det noen av dere som føler
dere kallet til å gi oss en rapport om liv og
lagnad i den store verden utenfor Leka?
Ha en fortsatt fin sommer!

NB! 3 uker til neste utgave av Lekaposten; 27.juli.
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 20.JULI
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 27.JULI
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
1

INFORMASJON FRA KOMMUNEN
Leka kommune, tlf.: 743 87 000
ÅPNINGSTIDER VED NAV LEKA TRYGD
Kontoret vil stort sett være betjent hele sommeren.
For spørsmål, ring Nav Leka trygd tlf. 743 87 016 eller
Nav Nærøy trygd tlf. 743 82 780.

INFORMASJON FRA SKATTEOPPKREVEREN
Det er kommet nye infobrosjyrer om Barnepass, samt om Lønnsarbeid i heimen - enklere og billigere.
Brosjyrene er utlagt på Lekatun og Helsesenteret. Ved henvendelse til skatteoppkreveren
eller sentralbordet kan vi sende 1 eks.
PSA-avregningen for 2006
For de som har fått tilgodebeløp skatt - og skiftet bank-konto nylig - vil det ta noen dager ekstra før de
får pengene på konto. Dette pga. prosedyren med at beløpene må komme inn på vår bank-konto
før vi kan sende dem pånytt. Skatteoppkreveren har IKKE lov til å legge inn nytt kontonummer før
avregningen, bare bestille utbetalingskort. Dette er det orientert om tidligere i Lekaposten.
Restskatt. Innbetalingsblanketten som fulgte med ligningsutkastet kunne bare brukes til og med 30.
APRIL. (Siste dato for innbetaling av tilleggsforskudd.) Ved ligning/avregning blir restskatten tillagt
rentetillegg, og etter avregning blir nye innbetalingskort utsendt. De som har brukt feil blankett får
derfor et nytt krav - på rentetillegget. RESTSKATTEN FORFALLER TIL BETALING 20.
AUGUST.(1.termin).
TIL ARBEIDSGIVERNE!
HUSK Å SENDE TERMINOPPGAVE! Den skal leveres 8. juli (15. hvis du leverer den elektronisk).
Terminoppgave skal leveres også når det er 0 i lønn!
For arbeidsgivere i landbruket er statuskode DD, sone 4 , og arbeidsgiveravgiften er fortsatt 5,1 %.
GOD SOMMER! Mvh Kirsten Pettersen

Info fra BIBLIOTEKET
St. Hans-helga ble min bærbare pc stjålet fra biblioteket.
Siste uka før min permisjon hadde jeg i utgangspunktet masse jobb foran meg. Tyveriet av maskinen har
igjen ført til masse ekstra arbeid.....Håper fortsatt det er noen der ute som angrer veldig mye og føler på
at de må levere pc`en tilbake for å få tilbake nattesøvnen.
Biblioteket vil være sommerstengt i juli måned. Deretter vil biblioteket være betjent de tre første
onsdagene i august. Fra skolestart vil det bli ordinær åpningstid.
Jeg tar nå permisjon til over nyåret.
Ønsker dere en riktig god sommer.
Med hilsen Beate
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Leka Steinsenter
er lokalisert på

Leka Motell & Camping
Åpningstider i juli:

tirsdager
torsdager
lørdager

Åpningstider i august: lørdager

kl.12 - 14
kl.12 - 14

Utstilling av steiner, mineraler og fossiler fra hele verden,
men med hovedvekt på Leka, Trøndelag og Nordland.
Gratis inngang.
Beskrivelse av Lekas opprinnelse.
Diverse kart og oppslagsverk.
Mikroskop med tynnslip.
Salg av kaffe, mineralvann, steiner, mineraler, smykker og
suvenirer mm.
Større grupper kan avtale besøk utenom åpningstidene ved
henvendelse i resepsjonen eller på telefon 74399823.

Velkommen innom!
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NTE Expert søker: BUTIKKLEDER
Til vår butikk i Leka er det ledig deltidsstilling som butikkleder.
Du har:
• Bransjeerfaring/salgserfaring er ønskelig, men ikke nødvendig
• Fokus på kunden
• Gode kommunikasjonsferdigheter
Vi tilbyr:
• Konkurransedyktige betingelser
Kontaktperson:
Markedssjef Ivar Ramberg, tlf. 07400, mob. 958 77 731. Søknad sendes via vårt elektroniske
søknadsskjema på www.nte.no. Her finner du også nærmere informasjon om stillingen. Søknadsfrist:
11.07.2007

Leka I.L. fotballgruppa arrangerer

TINE FOTBALLSKOLE
lørdag 25. og søndag 26.august
for barn og ungdom i alderen 6 til 16 år.
Påmelding til
Linda Hansen
Anita Strand

tlf. 99 69 75 36
tlf. 47 87 74 36

innen 1.august

Priser: kr.300,- for ett barn
kr.250,- for ett søsken
kr.200,- for søsken nummer to
•
•
•
•
•
•
•

overnatting med voksen-tilsyn
alle måltider
fotball og andre aktiviteter tilpasset alder
diskotek
grilling
kiosksalg
salg av utstyr fra UMBRO

BESØK SØRFRA PÅ LEKA BYGDEMUSEUM!
Under bygdedagen på Leka Bygdemuseum onsdag 18. juli kommer Sivert Kvaksvik fra Byneset på
besøk. Sist var han opptatt av at flere "innovative" prosjekter skulle igangsettes, for å få folk
til å bosette seg i Leka kommune. Denne gangen har han sikkert et nytt tema!
Skuespiller Jakob Margido Esp vil - i anledning 100-årsmarkeringen for dikteren Rolf Jacobsen - bidra
med å lese ett av hans mest kjente dikt. Det er forøvrig 11 år siden Jakob var publikummer på
Bygdedagen, da han deltok på konferanse som ble arr. under Herlaugsdagene.
Det blir et tradisjonelt opplegg på Bygdedagen, med innslag for store og små. Se plakater!
VELKOMMEN TIL LEKA BYGDEMUSEUM!
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SKEI KULTURFESTIVAL 2007 7. – 15. JULI
VELKOMMEN TIL
SPENNENDE OPPLEVELSER PÅ OG VED LEKA
Skei kulturfestival arrangeres i år for tredje gang. Flere arrangementer gir muligheter til
spennende dager på Leka. Uken etter fortsetter med Herlaugsdagene. Sommeren er en flott tid
på Leka med masse folk, godt humør og gode opplevelser.
Kulturfestivalen arrangeres i samarbeid mellom Vertshuset Herlaug, Leka Opplevelser, Leka
Museum og Strauman Marin safari.
Delta på spennende vandringer, dra på raftingtur på sjøen og nyt kvelden med god mat, musikk og
drikke på vertshuset.
Leka er virkelig et flott sted om sommeren - Kos deg!
Velkommen til oss.
ÅPNINGSTIDER UNDER FESTIVALEN
VERTSHUSET HERLAUG
LØRDAG 07.07
SØNDAG 08.07
MANDAG 09.07
TIRSDAG 10.07
ONSDAG 11.07

KL. 11- 18 + Dans tausloft
KL 12- 18
KL 11- 17 + 19.00-24.00
KL 11- 17 + 19.00-24.00
KL 11-18 + Rekeaften

TORSDAG 12.07
FREDAG 13.07
LØRDAG 14.07
SØNDAG 15.07

KL
KL
KL
KL

11 -17 + 19.00-24.00
11- 17 + hagefest
11- 18 + kveldspils
12 18

Det er muligheter til å få kjøpt seg middag alle dager. Dersom det er større grupper, ta gjerne
kontakt på forhånd.
LEKA MUSEUM
Ligger like ovenfor Vertshuset.
Åpningstider under Skei kulturfestival:
Mandag- Fredag: 10.30 – 16.30
Lørdag og Søndag: 12.00 – 15.00

MC-TREFF I VÅTTVIKA
Fredag 13. – Søndag 15.7.
For mer informasjon kontakt
Leka MC-klubb

LEKA STEINSENTER
Åpent tirsdag-torsdag og lørdag fra kl 12.00 til kl. 14.00
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PROGRAM 2007
Foreløpig program. Kan bli endret. Følg med. Ta kontakt med oss på
tlf 74 39 98 09 - 922 35 132 for informasjon.
Lørdag 07.07.07 Årtusenets lykkedag!!
14.00 Guiding i Solsemhula. Møt opp ved parkeringsplass på Solsem. Voksne kr. 60,- Barn kr. 30,2100 Hyggelig pubaften på Årtusenets lykkedag!! Det blir kanskje quiz!!
Søndag 08.07
Kl. 12.00 VANDRING I ØRNEROVETS RIKE Oppmøte: P-plass v/ Ørnerovet.
3 timer ta med mat/ drikke. Husk godt fottøy.
Mandag 09.07
Kl. 19.30 VANDRING MED GUIDE I FANTASTISK Troll-landskap på Leka - BLÅTUR. Møt opp ved
Vertshuset Herlaug. Åpen pub/kafe før og etter turen. Fint hvis noen har bil – samkjøring til startpunkt!
Voksne 50,-, Barn kr. 20,Tirsdag 10.07
14.00 Guiding Solsemhula
Onsdag 11.7
kl. 15.00 HERLAUGSLEKENE 2007 Fjorårets suksess gjentas og videreutvikles!
Ulike aktiviteter for små og store barn. (Se oppslag) Sted: Vertshuset Herlaug.
Kl. 21.00 Kveldspub/- dans med dansebandet Bantos.

Rekeaften. Nytrukne reker fra Lekafjorden!
Torsdag 12.7
14.00 Guiding Solsemhula
Fredag 13.7

KL 2100 STOR HAGEFEST

Mothers and daughters

Lørdag 14.7
Kl. 10.00 Kapermarsjen i Gutvik. På Frankrikes nasjonaldag. Mulig fransk åpning?
Kl. 14.00 Guiding Solsemhula
Kveld: Åpen lørdagspub med stor stemning
Søndag 15.07
Kl. 10.00 Herlaugsmarsjen
Lørdag 21/7

KL 2100 STOR HAGEFEST

Lassie and the lads.

Kjent fra TV. Bli med på årets andre store hagefest!!
HAVRAFTINGTURER I SAMARBEID MED STRAUMAN MARIN SAFARI. Kanskje får vi til en
Sklinnatur!! Følg med oppslag!
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NTE expert
er stengt i uke 30, dvs. fra 23. til 27.juli
pga ferieavvikling.
BRUKT BARNESYKKEL ØNSKES KJØPT
Skal brukes til en gutt som er 8 år.
Torill Killingberg tlf. 90 97 97 36
FRISØR – FERIELUKKING
Lydmila er bortreist og stenger
frisørsalongen fra 15.juli og ut måneden.
Lydmila Knædal – tlf. 97 70 32 76
SOMMERJOBB LEDIG
Vertshuset søker etter en/ei som kan stå for daglig renhold i hele juli
måned, samt klargjøring av sengetøy for overnatting.
Lønn etter avtale.
Vertshuset Herlaug
Vidar tlf. 92 23 51 32
GRATIS PLASTRØR
63 mm – må hentes
Werner Johansen tlf. 99 44 68 07
LEKA KOMMUNES POKAL 2007
Etter skyting i Gutvik 03.06.07,
mesterskap i klasse 2 fikk en følgende resultat:
1. Morten Ulrichsen Gutvik
40-36-40 116p
2. Paul Guttvik
Gutvik
39-38-38 115p
3. Jens K. Kjærstad Gutvik
40-39-35 114p
4. Viggo Bjørknes Gutvik
40-36-37 113p
5. Georg Hiller
Gutvik
38-37-36 111p
6. Olaf Olsen
Leka
39-35-37 111p
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avd. Leka
Byggmakker-butikken på Haug ønsker alle en god og trivelig sommer. Den gjelder det å
utnytte for alt det den er verdt. Sommeraktiviteten er stor og vi i Byggmakker arbeider for
at folk skal lykkes i arbeidet.
Forandring fryder. Det gjelder for det meste hus og hage. Fasaden og uterommet skal
oppgraderes.
Vi har det meste til terasser og fasader, levegger, hageheller, flere typer stein for
gårdsrom og hager, samt støttemurer. Vi har utepeiser, griller, sittegrupper, bord, stoler
enkeltvis, klatre-/gyngestativ for barn, sandkasser, minibenker mv.
Leverer boder, garasjer, hytter og lysthus.
Maling og vedlikehold er påkrevet. Vi har Drygolin maling og beis, Trebitt og
Trønderrødt.
Terassen må oljes, men først må den rengjøres skikkelig med terasse-rens og helst blekes.
Vi leverer alt i bygningsvarer.
Tilbud:
Brostein grå
Levegger 180x180cm Bergen design
Gjerde 80x180cm Bergen design
Bordkledning 19x98cm hvit
Bordkledning 19x148cm hvit kl.2
Bordkledning 19x123 dobbeltfals
Bordkledning 19x173 dobbeltfals
Justert kledning 23x148 kl.3
Underpanel 21x120cm kl.3
Restbeholdning malte veggplater
med profil 60x240cm
Dusjkabinett 90x90cm Tema shower
Dusjkabinett 80x80cm Tema shower

kr.250,-/m2
kr.675,-/stk
kr.295,-/stk
kr. 7,50/m
kr. 12,-/m
kr. 10,-/m
kr. 12,-/m
kr. 8,-/m
kr. 8,-/m
- 20 %
kr.5.800,kr.5.350,-

Velkommen innom til en trivelig handel! Hilsen Byggmakker-butikken på Haug.
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PESTPLANTER I VÅR KOMMUNE?
I NA fredag 29.juni var det en artikkel om to planter som Artsdatabanken oppfordrer oss til å fjerne før
utbredelsen får store konsekvenser for opprinnelig vegetasjon.
Både parkslirekne (japanslirekne) og kjempebjørnekjeks er innført som hageplanter for over hundre år
siden, men utbredelsen begynner nå å ta overhånd sier skogbruks- og miljøvernsjef Aksel Håkonsen i
miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre-Namdal.
Parkslirekne er plantet i flere hager i Leka.
På andre sida av veien ved sykestua, vokser den vilt
i en bestand på halvannen meters høyde.
Noen hagebestander har et begrenset vokseområde,
sannsynligvis på grunn av naturlige stengsler som
vei, berg, mur og lignende. Andre har erfaring fra
en ganske umulig kamp med å utrydde den fra
hagen, - ikke så rart når røttene går tre meter dypt
og opptil sju meter fra planten.

PARKSLIREKNE

Ikke øk spredninga ved å kaste jord
og planterester i skogkant og utmark!
Kjempebjørnekjeks er i tillegg til å være iherdig til å ta over terrenget, også helseskadelig ved
nærkontakt. Plantesafta etser og kan skade synet, samtidig som saft på hud i beste fall medfører utslett, i
verste fall (dvs kombinert med sollys) brannskade.
Kjempebjørnekjeks kan minne om gigantisk hundekjeks eller kvann (”lur”) med sine kvite
blomsterskjermer. Imidlertid strekker de seg raskt til nærmere to meter, opptil fire meter under gode
forhold, og bladverket er ganske karakteristisk med store oppdelte, spissflikete blader.
KJEMPEBJØRNEKJEKS

For den som er autorisert for kjøp og
bruk av plantevernmidler, kan kjemisk
bekjemping brukes fram til planta er en
halv meter høy.
Seinere i sesongen er det bare oppgraving
som hjelper.
Blomsterstander må uansett fjernes før
frøsetting, da dette er den viktigste
spredemåten – hver vakker
blomsterskjerm gir opphav til flere titalls
nye giganter!
I Leka har jeg ikke registrert
kjempebjørnekjeks som hageplante, men
jeg oppdaget ett enslig eksemplar på
Leknes i fjor, og i år er det to giganter
som står og svaier i to meters høyde –
begge er fjernet når dette går i trykken.

Spørsmål eller tips om disse plantene mottas gjerne!
Kirsti H.
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Tilrettelagt sykkelinfo
Nå er den klar! Sykkelguiden "Fra Steinkjer til Leka - Øyhopping på Namdalskysten" er ferdig trykket.
Vi har begynt å distribuere samt får inn bestillinger pr. Internett hver eneste dag. Den dekker første
delen av strekningen fra Steinkjer til Bodø. Det jobbes også aktivt langs Helgelandskysten med
fortsettelsen: "Øyhopping på Helgelandskysten". www.visithelgeland.com
Vi har flere ruteforslag:
Villmarksruta fra Steinkjer til Namsos/Overhalla via
Bangdalen og Vesterå
Jøa rundt
Rundturer på Vikna
Leka rundt
Fra Namsos til Heilhornet
Abelvær - Rørvik
Øyhopping på Namdalskysten (kombinasjon av flere
ruter)
Sykkelutleie på Steinkjer og i Namsos. Muligheter for å
leie sykkel en vei. Dvs. at sykkelen blir satt igjen på
Leka eller en annen destinasjon mot et tillegg for
returfrakt.

Vi har testsyklet og beskrevet rutene. Rutene er merket av på kart. Sykkelvennlige overnattingsbedrifter
langs rutene har lovet å ha et ekstra fokus på syklistene fremover. Trykksaken har 24 sider, passer
utmerket inn i sykkelmappen på styret, er trykket på norsk og engelsk og ikke minst: gratis! Vi har fått
god respons hos Syklistenes Landsforening som har fått et opplag til sitt kontor i Oslo.
Ytterligere info ligger beskrevet på www.rv17.no/sykkel
Sykkelbrosjyren er tilgjengelig på turistinformasjonen på Husby – og om bord på hurtigbåten
Namdalingen. Den kan også bestilles fra turistkontoret på Namsos tlf: 74226604 eller
namsosinfo@rv17.no

GUDSTJENESTER
08.07.07

22.07.07

12.08.07

6. søndag etter pinse – Aposteldagen.
Gudstjeneste i Leka kirke kl.11.15
ved prestevikar Eike Ziller-Off.
Nattverd, dåp, ofring.
8. søndag etter pinse.
Friluftsgudstjeneste i Nord-Gutvik
kl.15.00 ved prestevikar Eike Ziller-Off.
Ta med niste og termos!
11. søndag etter pinse.
Friluftsgudstjeneste i Steinhytta kl.12.00
ved sokneprest Donata Schlosser.
Ta med niste og termos!
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UTFLYKTEN TILL HILDURS URTERARIUM
Vi samlades ett trettiotal pensionärer vid färjeläget på förmiddagen tisdagen den 26:e juni. Vi var så
många att vi inte kunde få rum i Roalds buss utan fick en större buss från Kolvereid. Trots det halvdåliga
vädret var st¨mningen mycket god. På färjan mellan Holm och Vennesund fick vi möjlighet att ta oss en
kopp kaffe, innan bussfärden fortsatte till Hildurs Urterarium sex kilometer utanför Brönnöysund.
Vi fick gå rundt på Urterariet och titta på alla örter och blommor. Där fanns massor av olika örter innom
samma ”familj” som till exempel en sju-åtta olika myntor. Många örter var helt nya för mig. Blommor
av alla slag fanns också. Irisen imponerade på mig, särskilt de gulbruna som har melerade kronblad.
Tänk att få ha dem i sin trädgård! Där fanns även ett hus med mängder av kaktusar. I ett hörn av detta
hus växte vinrankor som ennu inte hade fått några druvor. Trädgården sköts fortfarande av Hildur som
nu är i 80-årsåldern.
I ”sagastua” fick vi en förnämlig lunch. Det var lax med många olika grönsaker och örter serverade i en
påse med snöre omkring, direkt från ugnen. Doften från påsen då vi lossade på snöret var utsökt! Till
detta serverades kokt potatis og vin gjort på röda och svarta vinbär samt kråkbär. Bara att sitta i själva
”sagastuan” var en upplevelse. Det var vackert dukat med levande ljus och dekorerat med många fina
föremål på väggerna. En värdinna berättade lite om Urterariet innan vi fick börja äta och efter måltiden
kom kocken inn och berättade om maten och lite om sl¨ktgården.
Kaffe serverades inne i ”finstuen” som egentligen var deras eget finrum. Där fanns många fina, gamla
möbler och konstverk. Gårdsbutiken hann vi även besöka innan resan fortsatte til Brönnöysund där vi
fick shoppa ett par timmar.
På hemvegen hade vi lottdragning och många fick fina vinster. Det var kul!
Rune och jag är verkligen glada för att vi får möjlighet att följa med på dessa pensionärturer. Dels får vi
lära känna nya platser, dels får vi träffa många trevliga Lekabor. Varm tack til alla deltagare och inte
minst till Ragnhild Reppen, och hennes medhjälpare Sonja Pettersen, vilka har arrangerat resan.
Gunnilla på Stein.

Redaksjonen takker Gunnilla for at hun ville dele inntrykkene fra turen med leserne av Lekaposten
Vi mottar gjerne flere rapporter fra arrangement og aktiviteter og trykker det etterhvert som plassen
tillater det.

Noen som vil trene litt i sommer?
Skal være på Leka fra 9.juli, og i 2 uker,så dere som har lyst til å trene på 2t er hjertelig velkommen,og
kom gjerne med ønsker. Alt fra pilates, Styrke-timer, step og aerobic, Puls-intervall timer og
spinning.Kommer oppslag på butikkene om tidspunkter. Håper å se så mange som mulig.
Stor sommerklem fra Lill Karin, 97951001.

Step
Vi har fri i juli, men blir det dårlig vær møtes vi til step i banken mandag kl 2030!
Hilsen Annette
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Gutvik, ei lita bygd med stort samhold og stor
dugnadsinnsats.
For ca. 1 mnd siden ble det startet opp med dugnad på ny 100 m.standplass ved Gutvik skytterhus.
Gutvik skytterlag søkte og fikk tippemidler for og sette opp standplass og 5 elektroniske skiver på 100
meter’n.
Det har vært ei enestående oppslutning når det gjelder dugnadsinnsats. Arbeidet startet med å fjerne den
gamle standplassen, slik at arbeidet med den nye startet altså helt fra grunnen av. Det ble gravd med
gravemaskin og støypt, for å få fundamentet på plass. Det er også støypt og gjort klart for de nye
elektroniske skivene.
Dugnadsarbeidet har pågått fra morgen til sent på kveld, med alt fra 5-6 mann til 12-15 mann i slengen.
Nå er huset under tak og det er stort sett det innvendige som står igjen. Damerne har valfartet hver dag
til Skytterhuset med toetasjes kaker og svære smørbrødfat, mens Paul Guttvik har vært fast kaffekoker
og hatt ansvaret for å dekke bordene. Og for ikke å snakke om det sosiale, ja mye skitprat og latterkuler
har runget i skogen i disse dagene. Lagets leder Viggo Bjørknes (som selv har stått på i 110)er sammen
med resten av oss svært stolt over det de har fått til på så kort tid, og han stemmer i sammen med resten
av det unisone koret og berømmer innsatsen te arbeidskaran.
I år 2000,2001 ble det satt opp ny standplass og elektroniske skiver på 300 meter’n,
da også på dugnad. Så nå har Gutvik skytterlag et anlegg de kan være stolte av.
Gutvik har i mangfoldige år hatt en flott dugnadsånd og et sterkt samhold. Her kan nevnes Gutvik
Vassverk, renovering og klargjøring av butikken, restaurering av Gutvik grendehus, beplantning, luking
og vanning på kirkegården hele sommeren, Gutvik badeplass, kampen for å få til ny skole, barnehage,
eldreboligen, restaurering av Gutvik bedehus og mye mer.
OG SIST MEN IKKE MINST; VI GIR OSS IKKE MED DETTE!
GOD SOMMER TIL DERE ALLE! Anne-Lise Hiller
En liten del av dugnadsgjengen
smilte kort til fotografen før de gjenopptok
arbeidet! (Red.anm.)
Fra venstre:
Børge Lysfjord, Odd Arne Guttvik og
Trond Hiller.

GAMLE ORD OG UTTRYKK BRUKT PÅ LEKA
Språket på Leka har som overalt ellers i kongeriket undergått store endringer i de
siste 70 - 80 år.
Før radio ble allemannseie etter krigen og TV-en kom i 1960 årene er en lang rekke ord og uttrykk
forsvunnet fra daglig bruk og erstattet av mer "riksnorske" ord og vendinger. En kan vel si det slik at
talespråket var mer levende før. Nå bidrar bl.a. SMS-meldinger, som blir hyppig brukt som
kommunikasjon, særlig blant ungt folk, til at ord og uttrykk fra gammel tid blir borte. Det kunne sikkert
skrives lange artikler og avhandlinger om dette, men her skal vi bare sitere noen ord og talemåter som vi
sjelden hører brukt her på øya i dag. Lekapostens redaksjon mottar gjerne innspill fra leserne med
eksempler på ord som ikke tilhører dagligtalen lenger.
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I denne omgangen tar vi med noen eksempler på hva redaksjonen er ute etter. Ordene, i alle fall noen av
dem, er sikkert brukt over et videre område enn på Leka. (Svein Kvaløy sen.)

Ord:
Sløngauri (lathans), vassadaill (tullekopp), skreår (noen få - om personer), skroill (
mange - om personer), ufrøskji (skremmende vesen), svalm (matos), maleld
(sprengkulde)
Uttrykk:
"De' e fler flekkåthoinna einn presthoin" ( Det er brodne kar i alle land)
"Det kji oft æt ræven skit på gruvstein" (En særlig sjelden hending)
(Innsendt av Svein Kvaløy sen.)
Vi tar gjerne i mot ord og uttrykk, med eller uten kommentarer, og trykker dem etter hvert som plassen
tillater det. Dersom responsen er bra vil dette kunne bli et fast innslag i Lekaposten i lengre tid
framover.

Primstaven midt i juli
8.juli: SELJUMANNAMESSE

10.juli: KNUTSOK

Til minne om St. Sunniva, irsk kongsdatter som døde som
martyr på øya Selje ved Stadt. Bergens skytshelgen.
Merke: Krone, hule eller klippe.
Graset er fullvokst og må slåes og tørkes.
Dagen kalles også "Kjell svibygg". Det betyr at kornet kan
utsettes for tørke.

For danske kong Knut den hellige som ble drept i 1086, da han ville
innføre tiendeplikt..
Merke: Rive, ljå eller krone.
”Kjell fut og kong Knut driver bonden med ljåen ut.”
Påminnelse om slåttonna. Slåtten skal være i gang.

14.juli: MIDTSOMMARSDAG

Datoen ligger midt i sommerhalvåret (fra 14. april til 14.
oktober). Havnehagene er på sitt beste. Slåttonn.
Tid for slektsstevne i gammel tid.
Merke: Sol eller et tre med kors i toppen.
Værmerke: Slik været er, skal det være resten av
sommeren.

20.juli: MARI VASSAUSE, MARTIEMESSE, MARGITMESSE
Til minne om helgenen St. Margareta ca. år 300 e.Kr.
Merke: Vannause, kors, hjul
Værmerke: Den viktigste merkedagen for høstværet.
Hvis det regner, blir det dårlig vær i flere uker.
Ikke røre åker og eng, for det bringer ulykke.
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22.juli: MAGDALI-DAG, MARISTOL Til minne om Maria Magdalena, som var satt så stor pris på
i himmelen at Jomfru Maria bød henne sete der.
Godværsbønnedagen.
Merke: Stol, krone, kors eller beger
Værmerke: Hvis jorda blir oppbløtt, så blir ikke høyet tørt.
25.juli: JAKOBSMESSE, JAKOB VÅTHATT, JAKOBSOK
Til minne om apostelen Jakob den eldre.
Merke: Hatt, toarmet kors, sverd eller stav
Værmerke: Regn idag varsler våt høst.

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

7.
8.
10.
12.
8.-15.
13.-15.
14.
15.-22.
22.
17.
19.
21.
24.
26.
28.
31.

Leka Steinsenter åpent kl.12.00 – 14.00
Gudstjeneste Leka kirke
Leka Steinsenter åpent kl.12.00 – 14.00
Leka Steinsenter åpent kl.12.00 – 14.00
Skei kulturfestival 2007 – se eget program
MC-treff i Vottvika
Leka Steinsenter åpent kl.12.00 – 14.00
Herlaugsdagene 2007 – se eget program
Friluftsgudstjeneste Nord-Gutvik
Leka Steinsenter åpent kl.12.00 – 14.00
Leka Steinsenter åpent kl.12.00 – 14.00
Leka Steinsenter åpent kl.12.00 – 14.00
Leka Steinsenter åpent kl.12.00 – 14.00
Leka Steinsenter åpent kl.12.00 – 14.00
Leka Steinsenter åpent kl.12.00 – 14.00
Leka Steinsenter åpent kl.12.00 – 14.00

4.
11.
12.
18.
25.
25.-26.

Leka Steinsenter åpent kl.12.00 – 14.00
Leka Steinsenter åpent kl.12.00 – 14.00
Friluftsgudstjeneste Steinhytta i Vardevika
Leka Steinsenter åpent kl.12.00 – 14.00
Leka Steinsenter åpent kl.12.00 – 14.00
TINE fotballskole

9. Kommune- og fylkestingsvalg (Lekatun)
10. Kommune- og fylkestingsvalg (alle kretser)
7. Basar i UL Lekamøy
12. Utlegging av ligning øvrige forskuddspliktige

Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement, slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender.
Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger en aktivitet, så kan dere unngå unødvendige
”kollisjoner”.
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HERLAUGSDAGENE 2007

Fra 14. til 22. juli arrangerer lag og foreninger Herlaugsdager på Leka. I
denne uka kan du oppleve noe hver eneste dag.

OVERSIKTSPROGRAM:
14.-15.juli

Herlaugstevne

Leka skytterbane

14.juli

Kapermarsj

Gutvik

15.juli

Herlaugsmarsj

Leka skole

16.juli

Familiefest

Skeishavna

17.juli

Fiskekonkurranse

Skeishavna

18.juli

Bygdadag

Leka museum

19.juli

Cabaret Solsem

Fjellvang

22.juli

Fotballkamp

Leka stadion

20.juli

Cabaret Solsem

Fjellvang

20., 21.
og 22.juli

”Eit spel om
Kong Herlaug”

Frøvik
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Herlaugsmesterskapet i fotball
blåses i gang lørdag 21.juli kl.12.00
med årets nyhet
YOUNG GIRLS vs. OLD GIRLS
etterfulgt av
YOUNG BOYS vs. OLD BOYS
Kom og se gamle storheter i tyngre utgave møte de yngre, spreke
stjerner.
Vel møtt til en fartsfylt og spennende lørdag på Leka Stadion!
Det blir speaker-tjeneste og kaffesalg.
INNGANG: voksne kr.50,barn GRATIS
Påmelding:
Spillere som ønsker å være med melder seg innen fredag 20.juli!
Young boys(16-33): til Tommy Furre tlf. 90 20 66 60
Old boys(34+): til Willy Hansen tlf. 90 88 58 81
Young girls(13-24): til Helene Helmersen tlf. 90 65 53 66
Old girls(25+): til Lill Karin Leknes tlf. 97 95 10 10

SOLSEMHULA
GUIDING I SOLSEMHULA
under Skei Kulturfestival og Herlaugsdagene 2007
Det vil være ekstra guiding tirsdag 10. juli
torsdag 12. juli
tirsdag 17. juli
torsdag 20. juli
i tillegg til lørdagene - guidingen starter kl 1400
Oppmøte på parkeringsplassen til Solsemhula på Solsem.
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