Utgiver: Leka kommune

Dato: 25/04 - 2008

Nr: 08/08

Det er tydelig at det flotte vårværet har fått folket opp og ut, – mange av stiene til
trimpostene er godt ”opptrødd” allerede.
Ivrige turgåere har oppdaget hvilke poster som er satt ut (og noen har fått erfare hvilke som
ikke var kommet på plass enda…) – men nå er også trimpostene
Tangan og Madsøygalten på plass. Dere må se etter merket påle og isboks som ligger
ved pålen. Legg isboksen med bok og tang godt på plass igjen. Etter hvert vil postkassene
komme opp.
Hårfjellet er ennå IKKE satt opp, men vi skal
prøve å få det til så fort som mulig.
Se etter oppslag eller send en sms til
90 75 79 56 for info om posten/postene.
God tur og nyt naturen!
Allidrettsgruppa

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 02. mai
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 09. mai
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 skattekontoret Leka – 742 16 525
Utgivelsesdato for Lekaposten framover 09.05 – 23.05 – 06.06 – 20.06
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________________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000
Gratulerer til 7.de klasse ved Leka skole
”Lekas sjuendeklassinger feide all motstand til side og vant spørrekonkurransen
Vis med avis”. Bildet i NA kunne sagt oss det samme uten tekst.
Leka skole har også tidligere år hevdet seg godt i denne konkurranseformen.
Vi tror skolens ledelse, klasselærer og ikke minst elevene selv har mye igjen for å legge
”prestisje” i dette.
Det å kunne hevde seg i konkurranse med andre, konkurrere på like vilkår, oppnå gode
resultater for seg selv og klassen er stort.
Når det ofte blir hevdet at elever herifra møter godt forberedt til videregående skole kan
det skyldes kvaliteter ved skolen de kommer fra.
Ikke minst skal vi som blir ”identifisert” gjennom måten våre unge opptrer på ute glede
oss over innsatsen og den heder som blir de til del.
Vi er mange som betrakter dette som den beste reklamen for Leka.
I slikt perspektiv har syvendeklassen virkelig gitt sitt bidrag.
Takk for innsatsen og lykke til videre med de oppgaver som venter!
Arve Haug
Ordfører
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Eventuelle søkere av boligtilskudd
Nye tildelinger og praksis for boligtilskudd
På grunn av knappe rammer og stor etterspørsel ser husbanken det nødvendig å fordele boligtilskudd til
kommunen for viderefordeling ut fra en streng behovsprøving.
For å få en større treffsikkerhet i bruken av boligtilskuddsmidlene, har husbankens regionstyre vedtatt å
legge om tildelingsprosedyrene. Omleggingen gjelder fra 2008.
Tildeling til den enkelte kommune skal baseres på reelle og dokumenterte behov.
Ny søknadsfrist for kommunene er satt til 15. mai.
Tidligere søknadsfrist for kommunene var 15. februar. Leka kommune søkte da midler på generelt
grunnlag ut i fra viten som forelå om den boligsosiale tilstanden i Leka kommune. Dette er ikke lenger
nok – man må kunne fremlegge reelle og dokumenterte behov
For at Leka kommune skal kunne fremlegge et slikt behov er det viktig at de som vil søke boligtilskudd
legger frem sitt dokumenterte behov for kommunen innen 5. mai. Dette handler om en oversikt over hva
som trengs av utbedring på boligen, hvorfor og ca kostnadsoverslag på materiell og arbeid. Bør være
signert en kyndig person.
Søknadsskjema for søknad om boligtilskudd kan fås på Lekatun.
Venke Strat Thorsen, saksbehandler
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NYTT OG AKTUELT OM SKATT!
Nytt av året er leveringsfritak for selvangivelse for lønnstakere og pensjonister. Ikke glem fradragene –
sjekk selvangivelsen!
Den som ikke gir tilbakemelding på selvangivelsen godtar ligningsutkastet uten endringer.
Utlegg for PSA: 25. JUNI
Næringsdrivende og de som ikke ble med på PSA: 15. oktober.
Etterskuddspliktige: 15. oktober.
Frist for innbetaling av tilleggsforskudd for lønnstakere og pensjonister: 30. april (for inntektsåret 2007).
Selvstendig næringsdrivende har frist til utgangen av mai.
Kontroller nøye at grunnlagsdataene er korrekte i ligningsutkastet.
Hilsen
Kirsten Pettersen, skatteoppkrever
TIL ARBEIDSGIVERNE!
Påminning om å levere 0-oppgave dersom dere ikke har hatt utlønning for 1. termin (frist for innlevering
var 8. mars ved levering på papirblankett).
Det er påbud om å registere 0-oppgaver!
8. mai er frist for innsending av terminoppgave for 2. termin.
Hilsen
Kirsten Pettersen, skatteoppkrever
---------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøte i Leka Bygdemuseum
Onsdag 21. mai på Vertshuset Herlaug kl. 2000




Vanlig årsmøtesaker
Orientering om planer framover
Årsmøtepapirer legges fram på årsmøtet.

Styret
---------------------------------------------------------------------------------------------

MEDLEMSMØTE
FAGFORBUNDET I LEKA
Vi møtes på hyblan mandag 28. april kl. 20.00
• Vi ser på lønsslippen
• Fagforbundets oppbygging
• Event
Kaffe med nåkka attåt.
Velkommen!
Styret
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Brenning av landbruksplast og dumping
av bl.a. impregnert materiell og jernskrap
er ulovlig!!!!!
Utviklingsavdelingen i Leka har fått melding om at det foregår brenning av
landbruksplast samt dumping av annet forurensende materiell på konkrete steder i
kommunen.
Brenningen skaper irritasjon både i befolkningen og blant besøkende. Og dumping av
impregnert materiale, jernvarer m.m. er helt ulovlig og meget skjemmende for både
naboer til ”private fyllinger”, turister og befolkningen for øvrig. Dette setter
kommunen i et svært dårlig lys!
I følge forurensingsloven er det ulovlig å brenne eller dumpe 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.
Kommunen vil også legge til rette for levering av jernskrap i vår. Det vil bli mulighet
for å levere mindre mengder jernskrap til annonserte oppsamlingsplasser der
avfallet blir hentet med container. De som har store menger jernskrap melder dette
inn selv så blir det hentet på gården. (se annonse i forrige utgave av Leka Posten)
MNA har et miljøtorg ved NTE bygget hvor man kan levere alle typer avfall.
Miljøtorget er åpent første tirsdag i hver måned og betjenes av uteseksjonen i Leka
kommune.
Dersom brenningen av landbruksplast og dumping av avfall på ”private fyllinger”
fortsetter vil kommunen som forurensingsmyndighet og landbruksmyndighet være
tvunget til å følge opp med reaksjoner ovenfor den aktuelle forurenser.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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PASIENTTRANSPORT
1. Hovedreglen er at pasienten får dekket billigste reisemåte med rutegående
transportmiddel tur/retur nærmeste behandlingssted.
•

Ring 177 for ruteopplysninger

2. Hvis pasienten av helsemessige årsaker ikke kan ta rutegående transport (og heller
ikke har mulighet for privat skyss), kan behandler skrive ut rekvisisjon på
ekstraskyss basert på et dokumentert medisinsk grunnlag. I slike tilfeller gjelder
følgende:
•

Pasienter som har drosjerekvisisjon skal selv ringe inn bestilling av drosje til
kjørekontoret (tlf. 810 33 710) senest dagen før, innen kl. 1200 (når reisen
medfører kryssing av kommunegrenser)

•

Legekontoret skal ringe kjørekontoret når det rekvireres drosjetransport i
forbindelse med øyeblikkelig hjelp (på dagtid).

•

På strekningen Namsos-Levanger t/r er Helseekspressen med egen bussvert
og rullestolheis likestilt med drosje. Bussverk kan ordne tilknytning m/drosje.
Avgang sykehuset Namsos kl. 0800. Avgang sykehuset Levanger kl. 1425.

3. Når det ikke finnes rutegående transport fra hjemsted, og pasienten ikke kan kjøre
selv / få skyss av andre, kan pasientene i kommunene:
Nærøy, Vikna, Fosnes og Leka:
- ringe Namsos skysstasjon (tlf 96 50 79 00) for bestilling av behovsstyrt transport
(eks. fra hjemsted til ”Namdalingen”) Pasienten betaler kun 1,5 ganger busstakst
for transporten, selv om det blir med drosje. Reisen bestilles dagen før.
Snåsa, Grong, Høylandet, Namsskogan, Lierne og Røyrvik:
- ringe Grong skysstasjon (tlf 74 33 18 70) for bestilling av behovsstyrt transport
(eks. fra hjemsted til buss/tog) Pasienten betaler kun 1,5 ganger busstakst for
transporten, selv om det blir med drosje. Reisen bestilles dagen før.
Fra andre kommuner i Nord-Trøndelag:
Kontakt lokalt NAV-kontor eller ring kjørekontoret (tlf 810 33 710) for rekvirering av
ekstraskyss (NB: hovedregelen er at kun skyss fra hjemsted til rutegående transport
dekkes).
Pasienter som avstår fra å benytte tildelt transport, og/eller som ikke ønsker å vente på
samkjøring, må selv betale transporten, eller ordne seg på andre måter.
NB: Mindre kostnader til pasienttransport, gir mer penger
Til pasientbehandlingen i Nord-Trøndelag! – og der er vi all tjent med…
-------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS!
Telefonnummer til NAV Leka
– 747 32 510
Telefonnummer til skattekontoret Leka – 742 16 525
Du finner numrene også på framsiden av Lekaposten.
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Herlaugsdagene 2008
Herlaugskomiteen hadde møte den 22.04. der det ble gjennomgått hvilke lag som stiller med
arrangement under Herlaugsdagene i år, og hvem som ikke stiller.
Er det noen som kan tenke seg å lage et arrangement spesielt for den eldre garde?
•

Et ”Husker-du” eller kanskje noe lignende.

Er det noen som kan tenke seg å lage et arrangement spesielt for den yngre garde –
dvs ungdom opp til 18 år? Kanskje et nattarrangement?
•
•
•

Rollespill – Leka for 1000 år siden…
Lokal variant av ”Farmen”…
Noe…

Her er det bare fantasien som setter grenser.
Har noen – privatpersoner eller lag og foreninger – lyst til å ta utfordringen?
Meld fra til kulturkontoret på Lekatun.
Det er også kommet et nytt forslag på inntektsfordeling på arrangementene.
Det er stadig diskusjon om skjev timeverksfordeling osv.
For at det skal lønne seg å gjøre en innsats for å skaffe større overskudd er det kommet forslag på at hvert
arrangement beholder 50 % av overskuddet selv, mens resten innbetales felleskonto og går til fordeling i
forhold til eksisterende timeverk.
Dette må også tas opp i de forskjellige lag slik at det er tatt et standpunkt til neste møte.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

FELLES 1. MAI-FROKOST 2008
foregår i Skytterhuset fra kl. 10.00 og utover.
Vi sørger for brød, smør, melk, kaffe, te, melk og noe pålegg, så er folk som vanlig
velkomne til å ta med seg litt, enten det er egne ”spesialiteter” eller noe ganske ordinært.
F.eks. har smørbrødsalater -heimlaga - vært voldsomt populære de seinere år.
Vi avslutter med kaffe og kake (fint hvis noen har tid og ork til å lage ei kake også!)
når folk har fått nok.
ALLE er hjertelig velkomne til en trivelig formiddag med mye
god mat og mye hyggelig prat,
på tvers av alders- og partigrenser!
NB! Hvis det finnes noen morgenfugler som skal på frokost
og har mulighet til å komme litt før for å hjelpe til med å
rigge fram mat og service, er det kjærkomment!
Evt. spørsmål rettes til Mari-Anne Hoff, tlf. 91 66 74 31.
VEL MØTT!

Leka SV
---------------------------------------------------------------------------------------------
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Restaurantkveld / sangerfest
Fjellvang lørdag 26. april kl. 2000
¾Gjester: Kolvereid mannskor
¾Leka blandakor synger
¾Dans til musikk av Arve og Arne Leif
¾Bar med alle rettigheter
¾Inngang kr. 100,-

-lig velkommen
Arr. Leka Blandakor
---------------------------------------------------------------------------------------------

BASAR

ALLE ER
HJERTELIG VELKOMMEN
Inntektene går til Gutvik Grendalag

ÅRESALG
TOMBOLA
LODDBØKER
SALG AV KAFFE OG KAKER

Arr. Nattugla
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Leka skytterlag
7994 Leka

TERMINLISTE 2008

JAKTTRENING / JAKTPRØVE OG BANESKYTING (Rekr. / Junior)
Torsdager forbeholdes til trening for seniorer og veteraner fra kl. 1600.
Dato:
Dag:
Skyting:
Vakt:
27.04
Søn
Åpningsstevne
STYRET
04.05
Søn
Trening Rek/Jun 1800-2000
STYRET
14.05
Ons
Trening Rek/Jun 1800-2000
STYRET
21.05
Ons
Trening Rek/Jun 1800-1900
Willy Hansen, Erlend Gjertsen, Arne Lund
Jeger 1900-2000
24.05
Lør
Skytingens dag – Hyggekvled STYRET
28.05
Ons
Trening Rek/Jun 1800-1900
Oddgeir Haug, Jan E. Pettersen, Olaf Olsen
Jeger 1900-2000
01.06
Søn
Trening Jeger 1500-1700
Inge Aune, Trygve E. Engan, Michael Kowalk
11.06
Ons
Trening Rek/Jun 1800-1900
Atle Pedersen, Leif Pettersen, Jens Aune
Jeger 1900-2000
22.06
Søn
Trening Rek/Jun 1500-1600
Ove Westgård, Ole Hamnes, Leif R. Jensen
Jeger 1600-1700
05.07
Lør
Jeger 1400-1600
Arne L. Fjellseth, Atle Juliussen, Bjørn Haug
12-13.07 Lør-søn Herlaugsstevne
STYRET
27.07
Søn
Jeger 1400-1600
Ole hamnes, Kjell Engan, Leif I. Johansen
Treningstilbudet benyttes av jegere og konkurranseskyttere på 100/200 m.
Førstnevnte vakt:
• Kontakter medvakter før trening og evt skaffer vikarer
• Henter nøkkel og leverer denne tilbake etter endt skyting.
• Har ansvar for salg av ammunisjon og føring i perm
Vaktene for treningene har ansvar for:
• Heise flagg/vimpel 30 min før skyting
• Koke kaffe og fyll på kanner
• Kreve inn treningsavgift
• Kontant salg av ammunisjon
• Notere og dokumentere treningsskyting for jegere, samt godkjenning av jegerprøve
• Husk en standplassleder på hver standplass
NB!!
Husk alltid
• Etter skyting (før skytter forlater standplassen) SKAL våpen tømmes og kontrolleres.
Dette er standplassleders ansvar.
Til slutt:
• Ta ned flagg, stopp aggregat og lås alle dører.
Priser:
Treningsavgift

Ammunisjon
Jegerprøve

Voksne på 100/200 m
Rekrutter / Juniorer
Jeger på bane
priser i våpenskap
Kal. 22 til Rekrutter / Juniorer
Rifle nr 1
Rifle nr 2

kr. 30,kr. 00,kr. 30,kr. 00,kr. 250,kr. 150,8

For medlemmer med make i Leka Skytterlag
Lørdag den 24. april kl. 20.00
Det vil bli servert middag og kaffe
Pris kr. 50,Påmeldingsfrist mandag 19. mai
Tlf. 743 99 783 – 743 99 786
Meld dere på og ta med … og godt humør.
Leka Skytterlag
---------------------------------------------------------------------------------------------

Gode sommerminner fra Leka.
Nå er vinteren over. Mens man var i full gang med snømåking og andre vinteraktiviteter var det godt å ha
en sommer med lange lyse netter, sol og varme og tenke tilbake på.
Alle har sin drømmeplass og for vår del er Leka et sted vi gjerne reiser til. I fjor sommer viste Leka seg fra
sin aller beste side. Ingen plass er så flott og eksotisk som Leka når sola skinner på de fantastiske røde
fjellene spesielt i solnedgang når fjellene reflekteres av lyset. En utrolig magisk opplevelse.
I fjor sommer ble det arrangert ”blåtur” i regi av Leka Opplevelser. Vi visste ikke på forhånd hva en slik
blåtur innebar. Kjøreturen endte hos Ole Hamnes. Der gikk vi innover mot Aunhagan.
Med Arnfinn Holand som guide og kunnskapsformidler fikk vi en fantastisk kveld. Vi fikk se merkene i
naturen etter havnivået for mange tusen år siden. Mange av disse merkene ville man kanskje ellers bare ha
gått forbi uten å vite hva de forteller av informasjon fra tidligere tider.
Fjellformasjonene der oppe gir også en trolsk stemning. Vi har Juttulan, Nerskarrevva og flere andre
spesielle formasjoner. I tillegg fant vi flere orkideer. Visste dere forresten at på Leka vokser det ikke
mindre enn 16 forskjellige orkidearter.
Med Arnfinn og de andre fra Leka Opplevelser fikk vi en fantastisk kveld. Vil derfor anbefale flere å stille
opp ved slike arrangement.
Samtidig vil vi også benytte anledningen til å ønske alle kjente et fortsatt trivelig år.
Vennlig hilsen Kurt, Kirsti og Karl Petter Kvalø Johansson
---------------------------------------------------------------------------------------------------

LHL Leka har hatt årsmøte.
Styret består av: Kirsten Pettersen, leder,
Bente Martinsen, nestleder,
Kitty Olsen, kasserer.
Vara til styret: Karin Duun.
Revisor: Jarle Johansen.
LHL har planer om å starte med vanntrim.
Marianne Audne har nylig vært på instruktørkurs på Feiringklinikken.
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GUDSTJENESTER
04. mai

6. søndag etter påske. Høymesse i Leka kirke kl. 11.00
v/ prost Karstein Ness. Nattverd, ofring til menighetens arbeid.
Dåp.

11. mai

Pinsedag. Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 11.00
v/ sokneprest Donata Faustmann. Nattverd, ofring til
menighetens arbeid.

17. mai

Grunnlovsdagen. Festgudstjeneste i Leka kirke kl. 11.00
v/ sokneprest Donata Faustmann. Barnegospel deltar.

21. mai

OBS onsdag!
Samtalegudstjeneste v/ konfirmantene i Leka kirke kl. 1930
Nattverd. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe
(konfirmantforeldrene)

31. mai

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

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

øvelser våren 2008
14.05.

kl 1630-1730

17.05.

opptreden i gudstjenesten kl 1100

28.05.

kl 1630: opptreden og øvelse på sykestua

11.06.

kl 1630-1730: avslutning.

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

7. klasse ved Leka barne- og ungdomsskole er årets 17. mai komité.
I den forbindelse ønsker komiteen å utfordre arbeidsplasser, organisasjoner, private
grupperinger til å til å stille stafettlag under 17. mai arrangementet på skolen.
Max 6 deltakere på hvert lag.
Komiteen utfordrer spesielt disse til å stille lag:

)
)
)
)

2T
A-laget
Sykestua

Stafetten vil bestå av minst 4 ulike øvelser,
det stilles ingen krav til uniformering – men tidsbruk,
kreativitet og innsatsvilje vil bli vektlagt.

Bondelaget

Ellers satser vi på godt vær og god tradisjonell 17. mai feiring.
Leker for barna – og forhåpentligvis også for voksne og sosialt samvær.
Utfyllende program kommer i neste utgave av Lekaposten.
Det blir salg av kaffe, kaker, rundstykker, middag (kjøttkaker med tilbehør), dessert,
is, brus, pølse med brød.
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

De gamle er eldst, sier et gammelt ord.
Gammelt folk mente, i alle fall i vår barndom,
det vil si opptil mange år før den annen verdenskrig,
at det skulle falle snø minst syv ganger etter Peder Stol
(22 februar) før en var sikker på at våren var kommet for alvor.
Sist helg var det hvite marker for syvende gang her hvor denne spaltes
noe tilfeldige medarbeider får tiden til å gå i påvente av mer sommerlige
temperaturer. Det skrives stadig april når dette helt uunnværlige blad kommer allmuen i hende.
Forhåpentlig er alskens hålke og sleaføre avsegstyrt for denne gangen når så skjer.
Vi dristet oss i forrige utgave å sitere en av våre nasjonalskalder, nemlig Bjørnson, som så
absolutt hadde sansen for april. Her kommer andre verset i dikterens ode til den måneden vi er
inne i:

Jeg vælger mig april, fordi den stormer, feier,
Fordi den smiler, smelter, fordi den evner eier,
Fordi den kræfter velter, - i den blir somren til.
Vår aldri sviktende ”oppkomme” til praktiske råd og vink i en landsens hverdag, Lorents Didrik
Klüver, synes ikke å ha noe fornuftig å by på for resten av denne måneden. Fortvil ikke – vi
griper opp i vår støvete bokhylle og finner fram en liten bok, trykket i København i det herrens år
1703. Tittelen er ”En Konstig og Ny Heste – Læge-Bog”. I våre dager er det nok ikke slik som
før i verden at det var hester på hvert eneste bruk omtrent, men det synes som hesteholdet
griper om seg og gode råd er som kjent dyre, i alle fall når en tenker på de takster som både
dyre leger og dyrleger benytter nå til dags. Dagens råd fra nevnte publikasjon:

Om en Hest haver Vind i Livet:
Tag Laurber og Eneber, stød dem til Pulver, og kom det i Viin, og syd det til
sammen, og lad Hesten det saa varmt i Halsen som hand det kan taale; Eller
tag en Luus og kom den i et Havre-korn, og giv Hesten det at Æde.
Med dette har vi gitt til beste både poesi og prosa, selv om dette ikke er spaltens hovedoppgave.
Det er gamle uttrykksmåter fra ”øen” fra første del av forrige århundre:

Ord
Toillsjur (tjukk l ,tøvete kvinnfolk), Toillhani’ (tjukk l, mannlig utgave av samme kategori),
øyrbeinhål’ (tjukk l, øde, gudsforlatt sted), tilaus’ (dagen da i ku skulle kalve),
tvigjeill (tjukk l, ei ku som ikke tok seg kalv over to sesonger. Av og til bruk om en gift kvinne
som ikke fikk barn etter mange år).

Uttrykk
”Sevale meg ainstans” ( tjukk l, Er det bedre andre steder? – ble helst sagt når en som hadde
vært borte skrøt av hvor fint og flott det var der vedkommende hadde vært en tid).
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FLAGGREGLER
I Norge kan du flagge når du vil, for eksempel på bursdagen din!
På de offisielle flaggdagene flagges det på alle offentlige steder i Norge.
De fleste som har flaggstang pleier også å flagge da.

Et flagg som heises på stang, skal ha en legde som er omtrent 1/3 av stanger, når denne står på bakken.
På vannrett stang (ut fra bygninger) skal flaggets lengde være omtrent halvparten av stangens.
Når det skal flagges på halv stang, skal flagget først til topps og deretter fires til omlag 1/3 av stangen
over flagget. Etter begravelsen skal flagget heises til topps. Når flagget skal fires ned fra halv stang skal
flagget alltid heises til topps før det fires.
Flagget skal heises ved soloppgang og fires ved solnedgang. Dette er hovedregelen.
Men soloppgang og solnedgang varierer mye i et langstrakt land som Norge.
Der for har vi regler i tillegg.
Fra mars til oktober heises ikke flagget før kl 08.00, og det fires ikke senere enn kl 21.00.
Fra november til februar heises det ikke før kl. 09.00.
Om vinteren heises ikke flagget før kl 10.00 i de nordligste fylkene våre Nordland, Troms og Finnmark.
Det fires senest kl. 15.00.
Flagget skal aldri berøre bakken. Et utslitt flagg skal ikke brennes, men sprettes fra hverandre fargevis.
Offisielle flaggdager:
De kirkelige høgtidsdager er:

Kongefamilien:

Andre dager:

1. påskedag
1. pinsedag
1. juledag
1. mai (arbeidets dag)
8. mai (frigjøringsdag)
17. mai (grunnlovsdag)
Prinsesse Ingrid Alexandra 21. januar
Kong Harald 21. februar
Dronning Sonja 4. juli
Kronprins Haakon Magnus 20. juli
Kronprinsesse Mette-Marit 19. august
1. januar (Nyttårsdag)
6. februar Samefolkets dag
7. juni (unionsoppløsningen)
29. juli (olsok)
Stortings og kommune valgdagen

Bruker du flagget til dekorasjon, skal det ha en hedersplass, henge fritt og ikke spikres fast eller plasseres
slik at det kan bli tråkket på.
Å heise to flagg på samme stang, er å krenke det flagget som henger underst.

Det er også vanlig å flagge 24. oktober (FN-dagen), selv om den ikke er offisiell flaggdag. Ved spesielle
anledninger kan kongen påby flagging, f.eks. ved besøk av fremmede statsoverhoder.
Ellers kan private flagge når de selv ønsker. En er heller ikke forpliktet til å flagge på de offisielle
flaggdagene, selv om det er en dårlig skikk å unnlate å gjøre det.
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Vi hilser og gratulerer...
Hipp hurra for gudfar Odd Husby
som har bursdag 29. april.
Bursdagsklem fra Line
Hipp hurra for gudfar Bjørn Ekrem
som har bursdag 1. mai.
Bursdagsklem fra Julie

Gratulerer med den konfirmasjonsdagen 3. mai
June Johanne og
Kristoffer
Håper dere får en kjempefin dag.
Hilsen Bente og Kirsti

Linda 40 år mandag 28. april
Hipp-hurra og stooor klæm
fra søster m / fam
Linda
40 år, akk ja, som tia går
Da’n ska feires me sjokoladekak og muligens nå’n
journalista
”Hill deg du stolte havkranste Norge…”
Fra oss
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MANDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1700-1800 - Småbarnstrim i Herlaughallen
2030
- STEP på 2T
2000-2200 – Fotball A-lag

ONSDAG
1830–2000 - Åpent bibliotek
1800-2000 - Miniatyrskyting Lekatun
1900-2000 – Allidrett jenter 8. 9. 10. kl
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

APRIL
Lørdag
Søndag
MAI
Torsdag
Lørdag
Søndag

26
27

Restaurantaften / Sangerfest i Fjellvang. arr. Leka Blandakor kl. 2000
Åpningssteven Leka skytterbane

01
03
04

Søndag
Onsdag
Lørdag
Onsdag

11
14
17
21

Lørdag

24

Søndag
Onsdag

25
28

Lørdag
JUNI
Lørdag

31

1.-mai-frokost i Skytterhuset på Leka fra kl. 1000 – arr Leka SV
Borgelig konfirmasjon
Høymesse i Leka kirke kl. 1100
Trening rekrutt/junior Leka skytterbane kl. 1800-200
Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 1100
Trening rekrutt/junior Leka skytterbane kl. 1800-2000
Festgudstjeneste i Leka kirke kl. 1100
Samtalegudstjeneste i Leka kirke kl. 1930
Trening rekrutt/junior Leka skytterbane kl. 1800-1900
Jeger – Leka skytebane kl. 1900-2000
Årsmøte Leka Bygdemuseum – Vertshuset Herlaug kl. 2000
Sesongåpning Solsemhula kl. 1400.
Skytingens dag – Leka skytterbane. Hyggekveld for medlemmer kl. 2000
Basar Gutvik Grendahus kl. 1500, arr. Nattugla
Trening rekrutt/junior Leka skytterbane kl. 1800-1900
Jeger – Leka skytterbane kl. 1900-2000
Medlemsmøte Fagforbundet – hyblene kl. 2000
Konfirmasjon – Leka kirke kl. 11.00

14

Knøtturnering på Leka

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

22-23

TINE fotballskole på Leka

JULI
Fredag
Lørdag
Onsdag
Lørdag
AUGUST
Fre-lør

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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