Utgiver: Leka kommune

Dato: 25.06.10

Nr: 12/10

I denne utgaven av Lekaposten finner du oversikt over aktiviteter for både
”Skeidagan” – uke 28 og ”Herlaugsdagan” – uke 29.
Fyldig program to uker til ende – med noe for enhver smak.
Men før dagene kan starter du få med deg både foredrag, basarer og konsertmer informasjon om dette finner du også i Lekaposten.

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER

FREDAG 02.juli
FREDAG 09.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
Tlf NAV Leka – 747 32 510
Tlf. Likningskontoret Leka – 742 16 525
Neste utgaver 30.07–20.08–03.09–17.09–01.10–15.10–29.10–12.11–26.11–10.12-23.12.
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___________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00

Informasjon fra teknisk
Fra og med 1. juli 2010 trår den nye delen byggesaksforskriften (SAK ) og byggeteknisk (TEK) av Plan og
bygningsloven i kraft. Dette betyr nye skjema og krav til at alle tiltak er søknadspliktige.
Teknisk
--------------------------------------------------------------------------

PLASTINNSAMLING
Nå er det nye plastinnsamlingsplassen ferdig for levering av landbruksplast.
Den ligger ved siden av miljøtorget.
For å kunne levere plasten, må dere låne nøkkel og kvittere på ekspedisjonen på Leka Kommune.

Lån av nøkkel kan skje på mandag til fredag fra kl 0800-1500.

VIKTIG!
SORTERING

Plasten skal sorteres i tre fraksjoner og må være så rein som mulig!
Det er tre porter og det er anvist hva dere skal levere hvor.
1. Glasfibersekk (fôrmel eller gjødselsekk) med innersekk
2. Kvit og blank plastikk (rundballeplast)
3. Farget plast

Også nett og snører kan leveres, men dette må være atskilt fra plasten.
Den skal legges i en adskilt container (den store blå!)
Alle må være flinke å sortere og levere riktig.
Dette er ingen søppelplass.
Lykke til!
Hilsen Leka Bondelag
og Leka Landbrukskontor
----------------------------------------------------------------------

Tarifflønn for ungdom under 15 år:
Tarifflønn for ungdom fra 16-18 år:

kr. 191 800,kr. 215 700,-

timelønn 98,36
timelønn 110,62
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INFORMASJON OM SKATTEOPPGJØRET FOR 2009
For skattytere som omfattes av juniutlegget (utlegg 24.06) er det forfall på 1. termin restskatt 20.
august 2010. Dersom restskattekravet er over kr. 1.000, deles betalingsforfallet i to terminer.
2. termin forfaller til betaling 24.september.
Som tidligere år blir skatteoppgjørsblankettene sendt til den enkelte skattyter. Forhåpentligvis har alle
oppgitt riktig adresse!
De som får penger til gode vil få overført disse til den bankkonto de har oppgitt, eller få
utbetalingskort på beløpet. Klarsignal gis så snart alle kontroller er gjennomført.
For den gruppen som er skyldig skatt, statlige avgifter, eller har noe utestående hos NAV, foretas det
motregning.
KONTROLLER AVREGNINGEN!
Alle skattytere bør sammenligne oppgjørsblanketten med kopi av levert selvangivelse.
I tilfelle at forskuddstrekket på oppgjørsblanketten ikke stemmer med mottatte
lønns- og trekkoppgaver, må dokumentasjon innsendes til skatteoppkreveren.
ALL SKATT SKAL BETALES TIL FORFALL!
I henhold til Skattebetalingsloven § 10 – 1, skal all skatt betales til forfall. Dette gjelder også når det
er betalt inn for lite skatt i løpet av inntektsåret. Det er skatt-yteren selv som skal ”passe på”, og
eventuelt endre forskuddstrekkprosent eller betale inn tilleggsforskudd når inntekten endres i
inntektsåret.
UTLEGG 20. OKTOBER FOR NÆRINGSDRIVENDE
For de skattyterne som ikke var med på første avregning (gjelder næringsdrivende, og de som har
endringer i selvangivelsen) er det utlegg 20. oktober.
Forfall restskatt er henholdsvis 10. november og 15. desember for 1. og 2. termin.
UTLEGG 20. OKTOBER FOR UPERSONLIGE SKATTYTERE
For selskaper er det også utlegg 20. oktober.
Forfall for restskatt (1 termin) er 10. november.

INFORMASJON OM RENTEGODTGJØRELSE OG RENTETILLEGG
Det er en del henvendelser til skatteoppkreveren med spørsmål om rentegodtgjørelse, og hvordan den
beregnes.
Den faste rentegodtgjørelsen er motsatsen til det rentetillegget skattyteren er pålagt å betale ved
restskatt.
Men det offentlige skal også yte kompensasjon for den kreditt som ligger i at mer skatt er beholdt
enn forutsatt etter loven.
Fast rentegodtgjørelse utløses ved avregning.
For inntektsåret 2010 – 2009:
I forskrift er satsen fastsatt til 3,6 % for juniutlegget. Satsen for høstutlegget er 4,5 %.
Tilleggsforskudd innbetalt i inntektsåret og innen 31. mai i ligningsåret, anses alltid tilbakebetalt først
dersom det oppstår tilgodebeløp,jf. forskriftens
§ 11-5-1 annet ledd. Her er satsen 1,5 % ved høstutlegg, og 0,5 % ved juni-utlegg.
For upersonlige skattytere(tidligere betegnet som etterskuddspliktige) er satsen for utskrevet
forskuddsskatt og av tilleggsforskudd 1,8 % av det
tilbakebetalte beløp.
Rentetillegg er en særskilt renteart og forekommer i to tilfeller når det er betalt for lite skatt på
forskuddsstadiet.
Fra og med inntektsåret 2009 er satsen 3,9 % for de med forhåndsutfylt selvangivelse(juni-utlegg),
og 4,8 % for de øvrige (høst-utlegget).
GOD SOMMER!
Mvh
Kirsten
skatteoppkrever
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Tilbakeblikk - norske landskap i endring
Foredrag/presentasjon om landskap i endring
v/ Oskar Puschmann, Norsk institutt for skog og landskap
På Vertshuset
Tirsdag 29. juni kl. 21.00

Det er åpen pub

Fotograf og foredragsholder Oskar Puschmann v/ Norsk institutt for skog og landskap har
i en årrekke jobbet med prosjektet ”Tilbakeblikk - norske landskap i endring”
Oscar Pushmann vil besøke Leka for fotografering i to dager (28.-29. juni), og avslutter oppholdet med et
bildekåseri på tirsdag kveld, der han fletter inn gamle og nye bilder fra Lekas fantastiske landskap i sitt
foredrag.

Velkommen!

’Tilbakeblikk i bilder
Tilbakeblikkbildene finnes i mange forskjellige fremstillinger: En utstilling, en bok, en
internettside og en god foredragsholder. "Før og nå bildene" består av gamle bilder og
postkortmotiver som er fotografert på nytt i løpet av de siste årene. Skog og landskap ønsker
å bidra til å skape bevissthet og engasjement rundt landskap og landskapsendringer i Norge.
Fotoutstillingen "Tilbakeblikk - norske landskap i endring" består av gamle bilder og
postkort som er gjenfotografert. De opprinnelige bildene er fra 1880-1995, og de nye bildene
er fra 1998-2005. De fleste bildene er fra jordbrukslandskap, men det er også bilder fra
kysten, fjellet, tettsteder og byer. Totalt består utstillingen av 40 utvalgte bildepar, og vises på
forskjellige steder i landet. Utstillingen kan lånes gratis, men de som låner den må selv dekke
transportkostnadene.
Boken " Tilbakeblikk - norske landskap i endring" inneholder flere bilder enn
fotoutstillingen. Den omhandler aktuelle tema som tid og landskap, ferdsel og
kommunikasjon, by og tettsted, reiseliv og landskapsverdier. http://www.boktunet.no
Tilbakeblikk for alle – nettsiden www.tilbakeblikk.no
Utstillingen Tilbakeblikk - norske landskap i endring har fascinert svært mange i inn- og
utland. Nå kan du se Tilbakeblikk på Internett. Det nye nettstedet gjør det lett å se store og
små landskapsendringer. Nettsiden viser bildepar med variasjon i tidsbildet fra 2 til 15 år.
Skog og landskaps fotograf Oskar Puschmann har tatt de fleste av bildene.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAV Leka har sommerstengt uke 28.
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KANTKLIPPING
Tidsplan 2010
Kantskjøtsel langs fylkesvegene (Fv561 og Fv562) på Leka og i Gutvik vil skje i –
UKE 26 (28. juni-3. juli)!
Kantskjøtsel langs riksvegen (Rv771) skal foregå i uke 25 og 26.
Gjerder langs riks- og fylkesveg - krav til avstand fra vegkant.
Det er inngått nye funksjonskontrakter, og klippebredden langs riks- og fylkesveger er
økt.
Det skal også klippes to ganger hver sommer.
Statens vegvesen henstiller til at gjerde plasseres minimum 3 meter fra vegkant.
Gjerder helt inn til vegkanten vanskeliggjør kantklipping og kan føre til ødeleggelse av
både gjerder og klippeutstyr, samt mye ekstraarbeid.
----------------------------------------------------------------------

KONSERT I LEKA KIRKE TIRSDAG 06. JULI kl. 1900
Vi får besøk av Yustina Nakhigalmed og
Aleksander Bobin-Schmidt fra St. Petersburg.
Yustina har studert ved musikkcollege og
konservatorium i St. Peterseburg, har fiolin som
hovedinstrument og piano som andreinstrument.
Aleksander også studert ved musikkcollege og
konservatorium i St. Peterseburg i flere år vært
solist ved ulike kor og teater bla "Chess" sammen
med Kari Bremnes og solist ved "Partisan Requiem"
og Cantata "Isberg" av Henning Sommerro.

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

GUDSTJENESTER
Tirsdag 20. Juli

Friluftsgudstjeneste Steinhytta kl. 1800 v/ vikarprest
Dåp

Søndag 15. August

Friluftsgudstjeneste i Gutvik kl. 1500 v/ Donata Faustmann

----------------------------------------------------------------------
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Trimkrus
Uavhenta trimkrus for 2009 kan hentes hos COOPEN!
Trimkort for salg ligger både på Husby Joker og COOPEN.
----------------------------------------------------------------------

Ønskes kjøpt
Hyttetomt / gammelt hus, gjerne i dårlig forfatning på Leka ønskes kjøpt
Alt av interesse. 926 32 326
----------------------------------------------------------------------

Fotpleier Margrethe Edvardsen
Kommer til Leka sykestue onsdag 7. og torsdag 8.juli
For timebestilling ring mobil 901 52 243
----------------------------------------------------------------------

Innsirkling Sør-Gjæslingan
Fotoutstilling på Sør-Gjæslingan
Åpner 26.juni kl. 1200
I samarbeid med Museet Midt avd Kystmuseet Norveg
----------------------------------------------------------------------

Gutvik-stevnet 2010
Arrangeres 2. og 3. Juli i samsvar med terminlisten.
Gutvik skytterlag
----------------------------------------------------------------------

Søndagskafe/basar
Søndag 11.juli er alle velkommen til søndagskafe/basar i Fjellvang, Solsem kl. 1500
Det blir salg av kaffe og mye godt attåt, nummerslag og åresalg.
Oppslag kommer senere
Styret i Fjellvang
----------------------------------------------------------------------

Leka Sanitetsforening arrangerer

SOMMERBASAR
søndag 4. juli kl.1500 i UL Lekamøy.
Vi skal ha nummersalg på loddbok, åresalg og katta i sekken –
Og sjølsagt blir det kaffe med mye godt attåt.
Velkommen til ei trivelig ettermiddagsstund!

(Gevinster kan fortsatt leveres styrets medl.: Kitty – Ingrid – Solveig – Ragnhild – Ingunn og Linda)

Leka Sanitetsforening
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Knøtteturnering
Lørdag 12.juni ble det arrangert mygg- og knøtteturnering på Leka for åttende år på rad.
Totalt 24 lag – og 171 ivrige fotballspillere møtte opp på Leka stadion – klaret til dyst.
Det er vanskelig å si hvor mange som faktisk var tilstede under turneringen med barn, foresatte,
søsken, trenere, øvrige tilskuere og alle medhjelpere, men sikkert et sted mellom 4- og 500.
I alle fall ble det konsumert 40 liter vaffelrøre, 500 grillpølser, 360 pølsebrød, 40 pk potetmos, 240
toast, 13 kasser brus og masse frukt. Det ble i løpet av dagen solgt mat og drikke for hele kr. 27.000!
Alle deltakere fikk T-skjote sponset av Marin Harvest og Skretting, og gullmedaljer.
Overskuddet etter dagen ble nesten 19.000,- og det er gode penger som kommer godt med til videre
aktivitet for alle våre små og store fotballspillere.
Tross dystert værvarsel opprant dagen med sol og flott vær, at havskodda kom sigende inn på slutten
gjorde ingenting. Turneringa ble vellykket også i år takket være alle som stilte opp og hjalp til, uten
dere hadde vi ikke fått dette til. Og at turneringa er populær kan det ikke være mye tvil om siden
antall påmeldte lag øker år for år, og det skal vi være stolte av.
Her er noen glimt fra årets turnering:
Ikke enkelt å få samlet 171 spillere så vi kunne
få tatt bilde av alle samlet, men det gikk til slutt.

Spent vertslag – Leka knøtt.

Noen av våre gode medhjelpere
og flotte ungdommer som hjalp
til som kjøkkenhjelp og dommere:
Julie MP, Siri, Amalie,
Joakim og Thomas,
Line HE, Helen-Mari, June, Helene

Arne Lund – vår faste speaker

.

Hanna Annie viser stolt fram
ny T-skjorte og gullmedalje.
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Åpningstider:
Fra 14.juni – 31.juli
Pubkvleder:
Fotballkamper:

åpent alle dager - matservering fra kl. 1300-2100
onsdager åpent til
kl. 0000 (muligheter for reker)
fredager åpent til
kl. 0100
lørdager åpent til
kl. 0200
VM Sør-Afrika på storskjerm

Program Skeidagan:
Lørdag
10.07 Årets første hagefest - Slank Bakfra spiller, inngang kr. 250,aldersgrense 18 år
Mandag
12.07 ”Fotvandring på Herlaugs sti”
Tirsdag
13.07 ”Bjørn Bergs Rekeaften”
Onsdag
14.07 ettermiddag i gårdshage Vertshuset; ”Skei Jam”(muligheter for andre
interesserte til å underholde) … ta kontakt med Vertshuset…
Maria & Marte band spiller ca en time i gårdshagen og spiller på Tausloftet på
kvelden
Fredag
16.07 Leka MC, arrangerer det årlige Våttviktreffet…
Vertshuset kveld: ”Asiatisk Aften”
Lørdag
17.07 Stor hagefest med Terje Tysland band
I tillegg vil det bli oppsatt turer med havraftebåter til Hortavær / Gjerdinga

Velkommen te Vertshuset – ditt treffsted!

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

HERLAUGSDAGENe 2010

OVERSIKTSPROGRAM:
10.
11.
16.
19.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Juli
Juli
– 17. Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli

”Kapermarsj”
”Herlaugsmarsj”
”Herlaugsstevne”
”Fiskekonkuranse”
”Familiefest”
Friluftsgudstjeneste Nesset
”Bygdedager”
”Fotballkamp”
”Cabaret Solsem”
”Fest på Skei”
”Husker-du”

Gutvik
Leka skole
Leka skytterbane
Skeishavna
Skeishavna
(steinhytta)
Leka museum
Leka stadion
AL Fjellvang
UL Lekamøy
Lille Herlaughall
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KAPERMARSJ I GUTVIK LØRDAG 10. juli
TURMARSJ ER IDRETT FOR ALLE!
MØT OPP Å GÅ!

Kapermarsjen arrangeres i år for 23. gang. Dette til minne om det franske kaperskipet som forliste
utenfor Nord Gutvik natt til 17. februar 1798. Marsjruta er første del av hjemferden til det franske
mannskapet. Merk: Den lengste løypa passerer havaristedet!
Påmelding skjer på Gutvik grendehus fra kl. 09.00 på marsjdagen. Avgiften er kr 60,- for voksne 0g
kr. 30 for barn under 16 år.
Åpning av marsjen skjer kl. 09.45. med en kort historikk om kaperskipforliset. Det er felles start/
innkomst ved Gutvik grendehus. 3 løypealternativ:
12 km – grusvei
Start: 10.00 – 14.00
14 km – grusvei/ terreng Start: 10.00 – 14.00
23 km – grusvei/ terreng Start: 10.00 – 12.00
Marsjen er godkjent av NFF (Norges folkesportforbund) og IVV (Internationale Volksportverbund)
Salg av saft, mat kaffe, kaperhefter, brus, rosiner og sjokolade. RVP. Middagssalg ved Gutvik
Grendehus.
Alle marsjdeltakere som fullfører en av løypene får medalje og kaperdiplom.
Nærmere opplysninger fås ved å ringe
Jan Tiller tlf: 743 99620 eller Ole Martin Johansen tlf. 74399167
Arr: Gutvik grendelag
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HERLAUGSMARSJEN SØNDAG 11. JULI

ALLE MARSJDELTAKERE SOM FULLFØRER EN AV LØYPENE FÅR
HERLAUGSPINS MED KONG HERLAUG
Turmarsj er idrett for alle - møt opp og gå

Start:
Mål:

.

Påmelding skjer ved Leka skole i idrettshuset v/fotball-banen.
Dusj og toaletter i Herlaugshallen ved skolen. Avgiften er kr. 60 for voksne og
kr. 30 for barn under 16 år.
Leka skole idrettshuset fra kl. 10.00 - 14.00 - 19 km kl. 10.00 - 13.00
Leka skole idrettshuset senest kl. 16.00.

LØYPEALTERNATIV 1: 5 km. Fra Leka skole til Klokkargården - Herlaugshaugen - Husby - Leka skole.
(Asfalt/grus - Egnet for rullestolbrukere). (Salg av vafler, kaffe ved idrettshuset)
LØYPEALTERNATIV 2: 10 km. Fra Leka skole til Klokkargården forbi Herlaugshaugen til steinhytta tilbake til Herlaugshaugen - Husby - Leka skole. (Asfalt/grus/sti - Egnet for rullestolbrukere). (Salg av
kaffe, vafler ved steinhytta).
LØYPEALTERNATIV 3: 19 km. Fra Leka skole til Klokkargården forbi Herlaugshaugen, forbi steinhytta,
over Stegafjellet til Nessodden - tilbake samme vei til Herlaugshaugen - Husby - Leka skole.
(Asfalt/grus/sti/ terreng). (Sanitet ved Stegafjellet).
Marsjen er godkjent av NFF (Norges folkesportsforbund) og IVV (Internationale Volksportverbound).
Arr. Leka I.L.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HERLAUGSSTEVNET 2010 FREDAG 16. OG LØRDAG 17. JULI

Leka skytterlag innbyr til åpent banestevne (NC) på Leka skytebane fredag 16.juli og lørdag 17. juli.
Påmelding: www.skytestevne.no
(fra 14/6 til 14/7-10)
Innskudd: Senior kr. 130,- Rek./ Jun.

kr. 70,-

Program: Det skytes fullt program i alle klasser unntatt kl. asp, kl.1,og kl.2 som skyter 25-skudd.
Premiering:

Medaljer levert av ”Leka Sølv og Stein”
Iht. skytterboka pkt. 10.120 – b. 15 skudd og 10 skudd
Gjenstandspremier til kl. aspirant (full premiering)
RESTAURANT
VELKOMMEN!
Arr: Leka skytterlag.
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FISKEKONKURANSE MANDAG 19. JULI
Påmelding til konkurransen starter kl.1200 i Skei småbåthavn
Konkurransen starter kl.1300 og oppveiing kl.1700 konkuransen foregår mellom
”Kvalbakken” og ”Madsøygalten” og øst av ”Madsøyflua”
Fra land med stang hvor en ikke trenger båt.
Salg av pølser, brus og vafler ved småbåtkaien
Påmeldingspris: Voksne kr.50

Barn kr.25 (inntil 16år)

Arr: Leka Båtforening
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAMILIEFEST I SKEISHAVNA MANDAG 19. JULI kl 19.00
Offisiell åpning av årets Herlaugsdager ved ordfører.
Kaptein Kveitkrok kommer…
Det vil også bli mulighet for ”asfaltdans” for de som ønsker en svingom
Salg av grillmat, kaffe, brus, øl og vin
Inngang: voksne kr. 50,- barn kr. 20,Velkommen til en trivelig familiekveld!
Arr: Leka Blandakor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRILUFTSGUDSTJENESTE I STEINHYTTA TIRSDAG 20.07
Friluftsgudstjeneste v/vikarprest i steinhytta i Skeisnesset kl. 1800
Dåp
Ta med kaffe/og noe godt til kaffen – til en trivelig stund i flott natur.
Arr. Leka menighetsråd
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”BYGDEDAG” PÅ LEKA BYGDEMUSEUM ONSDAG 21. JULI
Det arrangeres ”bygdedag” for små og store på museet onsdag 21. Juli kl. 1400-1700.
Her kan både barn og voksne delta i forskjellige aktiviteter, spise tradisjonsrik mat, beskue spennende
museumsgjenstander, prate med hverandre og kose seg.
Inngang:

Voksne
Barn
Familepris

kr. 50,kr.20,kr.100,ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Arr: Leka museumslag
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HERLAUGSCUP I FOTBALL TORSDAG 22. JULI

Vi gjentar suksessen fra i fjor – og arrangerer sommercup tilnærmet lik julecupen.
Vi gjør det på følgende måte:
Vi spiller på 5erbane med fire utespillere + en keeper.
Hvert lag kan stille med minimum fem, og inntil åtte spillere.
Det skal være minst en av hvert kjønn ute på banen til enhver tid.
Turneringa spilles TORSDAG 22. Juli, fra kl. 15.00 på Leka Stadion.
Påmeldingsavgift: 350,- pr.lag
Vi håper riktig mange har lyst til å delta, både unge og ikke fullt så unge lenger…
Inngang:
Barn gratis. Voksne kr. 50,-.
Spillere som ønsker å være med melder seg innen tirsdag 20. juli til:
Kjell Arve Sønnesyn 908 54 642
Jonny Juliussen
911 51 429
Det blir speaker-tjeneste og kaffesalg.
Velkommen til en fartsfylt og spennende lørdag på Leka Stadion!
Arr: Leka fotballgruppe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CABARET SOLSEM FREDAG 23. JULI
Fredag 23. juli arrangeres restaurantaften med alle rettigheter i Fjellvang på Solsem.
Her kan du nyte et godt måltid mat med god drikke til!
Du kan oppleve god underholdning fra scenen:

Revy fra Gravvik

Etter underholdninga spiller ”Brothers” fra Brønnøysund opp til dans
og du kan danse og kose deg til langt ut i de sene nattetimer!
TA TUREN TIL SOLSEM FOR EN HELAFTEN!
Bikletter til Cabaret Solsem får du kjøpt ved kulturkontoret på Leka fra og med 1. juli.
Billetter kan også bestilles
pr. Tlf. 743 87 020 el. 95 22 31 45 Pris: kr. 200,Husk pent antrekk!
Arr: Leka Blandakor, Leka Bygdemuseum, Leka Båtforening, Leka fotballgruppe,
Leka IL allidrettsgruppa, Leka Skytterlag
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FEST PÅ SKEI LØRDAG 24. JULI

Lørdag 24. Juli blir det storfest på Skei i UL Lekamøy
Brothers fra Brønnøysund spiller til dans
Bar med alle rettigheter
Arr: Leka Blandakor, Leka Bygdemuseum, Leka Båtforening, Leka fotballgruppe,
Leka IL allidrettsgruppa, Leka Skytterlag
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSKER DU? – SØNDAG 25. JULI
Lille Herlaughall søndag 25. Juli kl. 14.00
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til ”Husker du?”
Det er 30 år siden Herlaugsdagene ble arrangert for første gang, så det blir en del mimring.
Sang og musikk v/ Arve Haug
Allsang - Diktlesning!
Flettfrid Andresen fra
Øvre Singsaker kommer også på besøk for å underholde oss!
Ragnhild Kvalø vil avslutte årets Herlaugsdager.
Arr: Leka LHL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Husk at det som ligger bak deg,
og det som ligger foran deg…
er for små ting å regne,
sammenlignet med det som ligger inni deg!

La oss ikke jage lykken med slik fart
at vi glemmer å være lykkelige!

Begeistring og optimisme
er de to føttene som får livet til å gå videre!
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Vi hilser og gratulerer...

Vershuset Herlaug

ANNE BERRE HAUG 102 ÅR
Vi gratulerer vår kjære mor, svigermor, farmor, oldemor og tippoldemor
med 102 års bursdag 29. juni.
VI ER GLAD I DEG!
Mange gode klemmer fra barn, svigerbarn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn.
Vi vil send en varm sommerhilsen
te lærarn vårres, ho Ella - takk for 4 fine år!
Klæm fra 7., snart 8.klasse:
Sigrid, Andreas, Damian, Marius og Marcus
Da fløtta vi snart i ”storhuset” 
Dæffer vilj vi sei tusen takk for allj jølpa vi har fått fra folk rointj omkring
Vi har fått spesielt my jølp fra:
Ewa og Karstein, Kurt Johansen, Gerold Dompert, Tom Einar og Stian Ulriksen, Arne Lund
og Odd Aardahl
Anna, Darek, Adrianna, Damian
Vi vil sende en stor takk til Hjørn Strand, Marin Harvest og Skretting for fotballene vi har fått.
Hilsen Leka Mygg og Leka Knøtt
Vi vil rette en riktig stor takk til alle som hjalp til under knøtte-turneringen 12. Juni:
- Alle ungdommene våre som stilte som dommere, kjøkkenhjelpere, ryddegjeng
- Alle gode hjelpere/foresatte som stilte til matsalg, banemerking, målreparasjoner, lån og
frakting av bord og benker, rydding og vasking
- Arne Lund som også i år stilte som speaker
- Hjørn Strand som ordnet med kampoppsett
- Marin Harvest ved Tor Arne Pettersen og Skretting for sponsing av T-skjorter
Uten alle dere hadde det ikke vært mulig å få til et så stort arrangement!
Hilsen økonomigruppa
VI GIFTER OSS LØRDAG 3. JULI
Med forbehold om godt vær blir det vielse på Spelplassen i Frøvik kl. 1200
Dersom dårlig vær blir det vielse i Leka kirke kl. 1200
Adresse for dagen: AL Fjellvang
Aud Linda og Hans
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

”Av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste” skal pave Benedictus XVI.
ha uttalt.
Han kan ha rett i det, i alle fall mens det er knøtteturnering her på øya,
for ikke å snakke om fotball - VM nede i Sør-Afrika. Mange av oss tar slikt på alvor, noen mer en
andre. Det berettes om at flere sier opp jobben når de ikke får fri for å følge de forskjellige
kampene på TV. Vi kan vanskelig følge dette eksemplet. Å si opp jobben som pensjonist vil som
regel bety dramatiske konsekvenser for den enkelte.
Ute i verden skjer det andre alvorlige ting. Oljeselskapet BP ligger tynt an, for å si det mildt.
USAs president, en lang rekke fiskere, samt en hel del pelikaner ved Mexicogolfen kvesser
bokstavelig talt klørne og forlanger oljedirektørenes hode på et fat. Blant flere som heller ikke
ligger særlig godt an er de to norske eventyrerne som er dømt til døden for tredje gang nede i
Congo. Her hjemme har oljeministeren falt i unåde. Det er særlig naturvernere og den politiske
opposisjon som mener han passer bedre som tømmerhogger enn som tildeler av letekonsesjoner
utenfor våre nordligste landsdeler. Den gode statsråd sitter antakelig trygt på sin taburett.
Stortingsflertallet, hvorav flere sikkert flere ville sett ham vel avgåre, trykker nok på riktig knapp
når en eventuell avstemming skal foregå.
For en stund siden etterlyste vi i denne spalten hva som hadde kommet ut av de storstilte planene
for Skeishamna og tilliggende framskutte områder. Den noksom beskjedne informasjonsflyt om
tiltak og framdrift i saken har gjort både oss og flere andre litt bekymret. Nå ser vi av siste utgave
av dette utmerkede blad at store deler av planområdet skal avfotograferes. I den sammenheng
etterlyses det gamle bilder, tatt mer eller mindre tilfeldig, i samme landskap. Dette er da alltid noe.
Mer offisiell informasjon avventes, ellers vil et intervju med kommunens pressetalsperson være
både betimelig og nødvendig.
Siden sist er de fleste streiker i kongeriket over. I skrivende stund er det bare vektere på noen
flyplasser som ikke møter på jobb. Dette kan vi overleve, i alle fall en liten stund. Nå er vi på tur til
hovedstaden og da kunne vi tenke oss å si de som bruker dagen til allehånde protester et aldri så
lite alvorsord.
Her på mer hjemlige trakter er det tilsynelatende ro og fred. Den kalde våren har nok lagt en viss
demper på eventuell politisk og annen aggresjon. Fred er ei det beste, skal Bjørnstjerne Bjørnson
ha sagt en gang. I år er det 100 år siden dikteren og politikeren døde. Om hundre år er allting
glemt, skal en annen norsk nobelpriset dikter ha uttalt. Det er nok sistnevntes sitat som de
stedlige folkevalgte har festet seg mest ved.
De to siste århundres fornemste rådgiver for landallmuen, Lorents Didrik Klüver har et lite hint for
siste del av junI:

Vogt dig nu for formegen Søvn, som fordærver dit Legeme. Staae herefter tidlig op ved
Solens Opgang, væk dine Folk og sæt dem i Arbeide, den Stund det er svalt om Morgenen.
Gamle ord og uttrykk gravd fram fra et etter hvert noe sviktende minne:
Ord
Avrava (utslitt, bare til å kaste), morrin (morken, sprø, rotten), oinseli’ (beskjeden, blyg),
sømnporkår’ (”rusk” i øyekrokene etter søvn, konsentrert inntørket tårevæske)
Uttrykk
De va’ kji langt millå ole’ å’ daskjin’ ( tjukke l - er, fra farfars beretninger om barneoppdragelse
rundt midten av 1800-tallet).
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MAN

0900
1100
1130
1100
1700

– 1530 NTE Expert åpen
- 2300 åpen solstudio - Lidia
– 1400 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
- 1800 småbarntrim Herlaughallen

TIR

1100
1200
1200
1100
1500

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1300 åpent bibliotek
– 1400 Leka Steinsenter åpent (juli)
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd

ONS

0900
1100
1100
1700
1830
1830
1900

– 1530 NTE Expert åpen
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1800 fotballtrening knøtt
– 2000 badminton
–1945 åpent bibliotek
- 2030 miniatyrskyting – kjeller Lekatun

TOR

1100
1100
1130
1200
2000

- 2300 åpen solstudio – Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1400 åpent bibliotek
– 1400 Leka Steinsenter åpent (juli)
-------- bingo

FRE

0900
1100
1100
2000

– 1530 NTE Expert open
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong – Ludmia
– 2200 ungdomstrening - uorganisert

LØR

1100 - 2100 åpen solstudio – Lidia
1100 - 1600 åpen frisørsalong – Ludmila
1200 – 1400 Leka Steinsenter åpent(mai-sep)

SØN

1100 - 2100 åpen solstudio – Lidia
2000 -------- bingo
1830 – 2000 badminton

JUNI
Mandag
Tirsdag
JULI
Fredag
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Lørdag

28
29

Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Foredrag: Landskap i endring, Oskar Puschmann, Vertshuset Herlaug kl. 2100

02
03
04
06
07
08
10

Gutvik-stevnet 2010, arr: Gutvik skytterlag
Gutvik-stevnet 2010, arr: Gutvik skytterlag
Sommerbasar kl. 1500 i UL Lekamøy, arr: Leka Sanitetsforening
Konsert i Leka kirke - Yustina Nakhigalmed og Aleksander Bobin-Schmidt kl 1900
Fotpleier Margrethe Edvardsen kommer til sykestua
Fotpleier Margrethe Edvardsen kommer til sykestua
Hagefest Vertshuset Herlaug – ”Slank Bakfra” spiller
Kapermarsj Gutvik, kl. 1000, arr: Gutvik grendalag
Herlaugsmars Leka, kl. 1000, arr: Leka IL , allaktivitetsgruppa
Søndagskafe/basar Fjellvang kl. 1500, arr: styret i Fjellvang
Fotvandring Herlaugs Sti
Bjørn Jens rekeaften, Vertshuset Herlaug
Skei Jam, Vertshuset Herlaug, Maria & Marte spiller i gårdshagen og på Tausloftet kveld
Asiatisk Aften, Vertshuset Herlaug
Herlaugsstevne, arr: Leka skytterlag
Vottviktreffet, arr: Leka MC
Herlaugstevne, arr: Leka skytterlag
Vottviktreffet, arr: Leka MC
Hagefest Vertshuset Herlaug – Terje Tysland band spiller

Søndag
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Mandag
Tirsdag
Onsdag
Fredag

12
13
14
16

Lørdag

17

Søndag
Mandag

18
19

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
AUGUST
Søndag
Onsdag

20
21
22
23
24
25

Fiskekonkurranse, arr: Leka Båtforening kl 1200
Familiefest i Skeishavna, arr: Leka Blandakor kl 1900
Friluftsgudstjeneste Steinhytta i Skeisnesset kl. 1800
Bygdedag Leka Bygdemuseum, arr: Leka Bygdemuseumslag, kl 1400-1700
Herlaugscup – Leka Stadion kl. 1500, arr: Leka IL
Cabaret Solsem v/ Gravvik Teaterlag, restaurant, dans til Brothers arr: lag og foreninger
Fest på Skei, UL Lekamøy, musikk Brothers fra Brønnøysund, arr: lag og foreninger
Husker du? Lille Herlaughall kl. 1400, Arve Haug spiller, Flettfrid Andresen kommer

15
17

Friluftsgudstjeneste i Gutvik kl. 1500, Donata Faustmann
Skolestart

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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