Utgiver: Leka kommune

Dato: 03.09.10

Nr: 16/10

VIKTIG MELDING:
På grunn av at Leka kommune skal installere nytt sentralbord vil både
telefon- og datanettverk være ned mandag 6. og tirsdag 7. september.
Telefontid på legekontoret mandag 6. september:
kl. 1000-1100
Telefontid på legekontoret tirsdag 7. september:
kl. 1400-1430
Dersom det ikke haster – anbefaler vi å vente til onsdag 8. september
med å ringe legekontoret.
Ved akutt behov for lege benyttes som vanlig legevakttelefon: 74399750
Midlertidig telefon på sentralbordet i perioden
mandag 6.september kl. 1100 til tirsdag 7.september kl. 1400 vil være:

93 02 84 99

Vi gjør oppmerksom på at alle kontorer på er åpne og bemannet som
vanlig i denne perioden.
Legevakt nr
NAV
Sykestua

743 99 750
747 32 5 10
743 87 200

Rådmannen
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER

FREDAG 10. september
FREDAG 17. september

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 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

Ikke småtteri……!
Han tok i så det holdt fylkesmann Inge Ryan etter at en 7-manns delegasjon fra embetet hadde
gjestet Leka i to dager - og i beste sendetid på Trønderradioen uttalte følgende:
”Vårt inntrykk etter å ha besøkt kommunen med utpostene Sklinna og Hortavær er at dette i et
kulturhistorisk perspektiv kan sidestilles med deler av det Røros- og Lofotmiljøet har å tilby. For
den som verdsetter opplevelser og samler på inntrykk må dette være noe av det beste å oppsøke.”
De av oss som benyttet anledningen til å følge i fylkesmannens fotspor denne augustettermiddagen sier oss enig. Allikevel, takk for reklamen herr fylkesmann.
Velforeningen i Hortavær på vegne av fellesskapet og enkeltpersoner legger ned en imponerende
innsats for å bevare og å gjenskape deler av det opprinnelige bygnings- og kulturhistoriske miljø.
Nå fremstår også ”Ishuset” i ny drakt og en stabel robuste planker og stokker antyder at kaia er
neste prosjekt.
Heldigvis for initiativtakerne har myndighetene innsett at dette er verdt å støtte økonomisk.
Det meste av disse områdene er for ca. 10 år tilbake gitt vernestatus gjennom Kgl.resolusjon.
Begrensningene mht. ferdsel er imidlertid så langt ifra absolutte. Dette omfatter også ilandstigning
i Sklinna.
Reiseliv/turisme/opplevelse har en sentral plass i kommunens rullering av kommuneplan. Spesielt
”samfunnsdelen” skal målsette retning for ønsket og villet utvikling.
Det er flere forutsetninger som må oppfylles dersom planer skal bli virkelighet. I denne
sammenheng; produktet som tilbys må være kvalitativt godt, det må finnes ansvarlige aktører som
tilbydere, kommunen må kjenne sitt ansvar i forhold til tilbydere, tilretteleggere og ikke minst de
tilreisende.
Reiseliv er krevende fordi det bl.a. handler om å være synlig i vertskapsrollen.
Næringen har utviklet seg svært positivt de siste årene og alt tyder på at utviklingen vil fortsette.
Leka Motell & Camping har helt naturlig vist veg og funnet et stødig konsept. Andre jobber
iherdig med å komme etter. I sum blir dette til mangfoldet kommunen har å tilby.
Det mest positive utkanten kan trekke av folkets økende interesse for sentralisering og
befolkingskonsentrasjon er de samme folks behov for valg av feriested, opplevelse og rekreasjon.
I lørdagsbilaget til Trønder-Avisa kunne vi nylig lese om en hjemvendt ung familie som tiltross
for at begge var i arbeid hadde klare planer for å ferdigstille og utvikle et nytt reiselivstilbud. Selv
om vegen til valg av konsept og realisering har vært kronglete er dette et bevis for at det ennå
finnes unge som ønsker å skape noe for seg selv og omgivelsene.
Kanskje med rette spør noen enkelte ganger om hva kommunen gjør for å tilrettelegge, bidra til
optimisme, støtte opp om entusiasmen som ennå finnes.
Forventningene kan nok være økonomisk fundert, men like gjerne attraktiv tilrettelegging.
Til tross for skjerpede krav i ny Plan- og Bygningslov har kommunen i møte med fylkesmannens
landbruks- og miljøvernavdeling tydelig meldt at vi ønsker både bolig og fritidsformål innregulert
i deler av strandsonen. Dette fordi mange innspill fra grunneiere og/eller potensielle
tilretteleggere ønsker å tilby attraktivitet som det mest typiske for en kystkommune.
Fylkesmannens tilbakemelding er så langt ifra avvisende og gir oss gode muligheter for i utvidet
grad å kunne ”skreddersy” en nødvendig og rasjonell arealdisponering.
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Unntaket vil fortsatt være enkeltstående adskilte etableringer i ikke-regulert område som uansett
vil komme i konflikt med nasjonale bestemmelser.
Vegstandard og kommunikasjon (hurtigbåt/ferje) har preget mye av den lokalpolitiske debatten
den senere tid. Både i tid og u-tide vil noen mene.
Et nylig avholdt møte med ansvarlige ledere innenfor sektoren fra Statens vegvesen og
fylkeskommunen minner kommunen om å gjøre prioriterte valg innenfor mange ønsker.
Ordføreren vil sørge for at kommunestyret får til behandling hvorvidt det skal sendes søknad til
fylkeskommunen om rett til å forskottere fastdekke i kommunal regi.
Dette i et forsøk på å fremskynde realisering i forhold til ikke-prioritert plass i någjeldende
vegplan.
Rent billedlig vil de folkevalgtes oppgave til enhver tid være å finne ut hvilken av stavene som
setter begrensninger for at tønna aldri fylles helt opp. Dersom vi selv sitter med nøkkelen til
løsning må vi, slik jeg ser det, også kunne bruke den.

Arve Haug, ordfører

--------------------------------------------------------------FERIEAVVIKLING
Skatteoppkreveren har ferie i uke 36 (6. – 11. september), og har avspasering to dager i
uke 37 (møter i Oslo/Steinkjer).
Jeg er tilbake på kontoret fra og med torsdag 16. september.
Hilsen
Kirsten
INFORMASJON TIL ARBEIDSGIVERNE!
Husk å sende terminoppgave for 4. termin! Terminoppgaven er grunnlag for registrering av
arbeidsgiveravgift/beregning av avgift, samt fordeling av forskuddstrekk til de forskjellige
kommunene. Fristen er den samme som for innbetaling av arbeidsgiveravgift og
forskuddstrekk, dvs. 15.09, 15.11. osv.
For de arbeidsgiverne som ikke er fritatt for å levere, må det sendes 0-oppgave hvis det
ikke har vært utlønning i juli/august. Vær oppmerksom på at hvis oppgaven
IKKE innleveres, kan forskuddstrekk eller arbeidsgiveravgift bli fastsatt av skatteoppkrever
eller skattekontor.
Manglende innsending av oppgaver kan straffeforfølges etter Skbl. § 18 – 2 (1).
Jeg håper å slippe det!

--------------------------------------------------------------TIL FORSKUDDSPLIKTIGE SKATTYTERE:
VEDR. RESTSKATT FOR 2009 FORFALL 20.08.2010.
Gjelder de som fikk restskatt ved avregningen for 2009, juni-utlegget:
Purring blir kjørt 30. august, og utsendt til de som ikke har betalt 1. termin.
Mvh
Kirsten
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Konsekvenser for deg?
Ny likningsverdi på boligeiendommer
I høst vil over 300.000 boligeiere i Midt-Norge få beskjed om å sende inn opplysninger om
boligen sin til Skatteetaten.
- Vi trenger areal av boligens primære rom, det vil si P-ROM. P-ROM er alt som kan defineres
som oppholdsrom i boligen din; kjøkken, stue, bad, vaskerom, entré, soverom og lignende.
Garasje, uinnredet loft og kjellerrom, boder og andre typer oppbevaringsrom regnes ikke som PROM. Har du ikke opplysninger om P-ROM, kan du i stedet oppgi BOA, forteller regiondirektør i
Skatt Midt-Norge, Trude Webb.
Frem med målebåndet?
I løpet av uke 35 sender Skatteetaten ut brev til over 300.000 boligeiere i Midt-Norge med
informasjon om de nye likningsreglene. Her vil de bli bedt om å innrapportere opplysninger om
boligareal, byggeår og boligtype. Opplysningene skal danne grunnlag for boligens nye
likningsverdi. De fleste boligeiere finner disse opplysningene i salgsoppgaver og taksdokumenter,
men noen må kanskje frem med målebåndet.
– Bakgrunnen for dette er at en ny metode for å fastsette boligers likningsverdi er innført fra og
med inntektsåret 2010. Formålet med endringen er å skape bedre sammenheng mellom
boligeiendommers likningsverdi og omsetningsverdi. Dette fører til en mer rettferdig
formuesverdsetting av boliger, sier regiondirektør Trude Webb.
Lever elektronisk
Opplysningene må sendes innen 15. oktober dersom den nye likningsverdien skal tas hensyn til
ved beregning av skattetrekket for 2011. Svar kan sendes inn elektronisk på skatteetaten.no eller
via SMS (kun areal og byggeår). Skjemaet som er vedlagt brevet kan også sendes inn eller leveres
på skattekontoret. Dersom opplysningene ikke oppgis innen fristen for levering av
selvangivelsen, vil Skatteetaten fastsette likningsverdien ved skjønn.
Formuesskatt versus inntektsskatt
Endringen i boligens likningsverdi vil kun få betydning for formuesskatten, ikke inntektsskatten.
Selv om de nye reglene fører til at gjennomsnittlig likningsverdi - og det totale
formuesskattegrunnlaget - øker, vil økningen av bunnfradraget medføre at de aller fleste får
uendret eller lavere formuesskatt.
Faktaboks:
En ny metode for å fastsette boligers likningsverdi er innført fra og med inntektsåret 2010.
Alle boligeiere må i høst sende inn opplysninger om boligen sin til Skatteetaten.
31. august: Innrapporteringskanalene åpner. Boligopplysningene kan leveres på skatteetaten.no
eller via SMS. Skjemaet man mottar i posten kan også leveres på skattekontoret eller sendes i
posten.
15. oktober: Siste frist for å sende inn opplysningene dersom den nye likningsverdien skal
hensyntas ved beregning av skattetrekket for 2011.
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Informasjon fra Viltforvaltningen
På grunn av funn av døde dyr, mest sannsynlig
påkjørt, vil vi informere om dette:
Rådyrstammen på Leka er økende. I den forbindelse vil vi minne om enn hver sin plikt til å
melde ifra ved påkjørsel av rådyr.
I følge vegtrafikklovens § 12, skal alle som er innblandet i trafikkuhell, straks stanse
og hjelpe personer eller dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak
som uhellet gir grunn til. Unnlatelse medfører straff.
Ved påkjørsel av rådyr/vilt skal det meldes i fra til viltforvaltningen i Leka Kommune.
Dette skal skje til:
Politiet: 02800
Viltnemnd Leka Kommune: 74387000
Leif Pettersen: 95 82 65 28
Oddgeir Haug: 91 85 22 51
slik at tiltak kan iverksettes
Vil også minne om at i § 29 forskrift av viltloven, om avliving av skadet vilt utenom
ordinær jakttid, tilfaller viltet kommunen.
Viltforvaltningen
Annette T. Pettersen

Leka Lensmannskontor
Ole Kristian Holand

--------------------------------------------------------------Invitasjon til møte i Leka Ungdomsråd LUR
Når:
Hvor:
Hvorfor:

Lørdag 11. september kl. 1600
Lekatun
Valg av representanter til Leka Ungdomsråd

Sakliste:

1. Valg av 5 representanter til Leka ungdomsråd
2. Aktiviteter arbeidsåret 2010/2011

Har du lyst til å være med å påvirke og bestemme?
LUR består av til sammen sju ungdommer heimehørende i Leka. Fra Leka barne- og
ungdomsskole møter leder og nesteleder i elevrådet. De øvrige fem medlemmer velges av
og blant alle ungdommer som er bosatt i Leka kommune, med ungdomsskolen som nedre
aldersgrense, og utløpet av det året personen fyller 30 år som øvre aldersgrense.
Ungdomsrådet skal jobbe for å fremme interessene til barn og unge i Leka overfor
kommunale myndigheter og andre instanser.
Det er mye opp til ungdomsrådet selv hva det vil jobbe med.

Så ungdom - fra ungdomsskolen til fylte 30 år – hjertelig velkommen!
Sittende styre i Leka ungdomsråd er:
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:
Fra elevråd:
Vara:

Lotte Audne Hamnes
Jon Martin Thorsen
Julie Johansen, Julie Mårvik Pettersen og Otto Husby Larsen
Ingeborg Husby og Maylinn Juliussen
Siri Thorvik, Helen Mari D. Johansen og Amalie Hansen Sønnesyn

Sekretær:

Beathe Mårvik
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SØKE – KJØPE – SELGE - LEIE:

.

Daniel Holder søker jobb på Leka.
Fjøs, maling, vedhogst – alt av interesse.
Ring 743 99 896.

--------------------------------------------------------------Endelig er vi i gang igjen på 2T!
Merk ny tid
Oppstart spinning tirsdag 7. september
Oppstart step/zumba
mandag 20. september
Timeplan 2T Leka IL høsten 2010
Kl
19:30

Mandag

Tirsdag

Torsdag

Step/zumba
Annette

Spinn 45
Willy/Kjell Arve

Spinn 45
Willy/Kjell Arve

Romaskin og Tredemølle står på et eget rom og er klare for å tas i bruk.
Kan benyttes i åpningstiden. Vil du heller sykle når det er step, så kom og gjør det!
Priser:
Voksne (1 vgs og oppover)
Enkelttime
kr. 50,1. mnd
kr. 200,-

Ungdom
Enkelttime
1 mnd

kr. 20,kr. 50,-

Åpningstider:
Mandag: kl. 19.30 – 2030
Tirsdag: kl. 19.30 – 2030
Torsdag: kl.19.30 –2030

Oppfordrer alle som trener på 2T til å ta med en venn på trening!



--------------------------------------------------------------Trafikktall for M/F Leka, ferjesambandet Skei-Gutvik
Juni 2010 Passasjerer
Kj.tøy/MC
Personbilenh.

3924
3073
4043

(2009)
(3919)
(3079)
(3868)

endring
+ 0,1 %
- 0,2 %
+ 4,5 %

Juli 2010

5591
4576
5074

(5948)
(4473)
(5158)

- 6,0 %
+ 2,3 %
- 1,6 %

Passasjerer
Kj.tøy/MC
Personbilenh.
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GUDSTJENESTER
Søndag 05.09

kl. 11.15

Leka kirke – Gudstjeneste
v/Donata Faustmann
Jubileum 50-årskonfirmanter
Presentasjon av neste års konfirmanter

Søndag 03.10

kl. 11.15

Leka kirke – Høsttakkefest
Utdeling av Min Kirkebok til 4-åringene

Søndag 07.11

kl. 11.15

Leka kirke – Allehelgensgudstjeneste

Søndag 21.11

kl.

Leka kirke – Familiegudstjeneste
Opplegg med førsteklassen

Søndag 05.12

kl. 14.00

Leka kirke - Lysmesse

Torsdag 09.12

kl.

Leka kirke - Vi synger jula inn
v/Donata Faustmann

Torsdag 16.12

kl. 1200
kl 18.00

Leka kirke - Barnehagen
Skolegudstjeneste

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

BINGOLISTE 2010 – UL LEKAMØY
Dato:
02.09
16.09
23.09
30.09
07.10
14.10
21.10
28.10
04.11
11.11
18.11
25.11

Bingolag

Opproper

Ågot A – Erna
Laila H - Beathe M
Maribell – Audhild
Laila H - Beathe M
Ivar – Eli
Asbjørg – Solbjørg
Ågot A – Erna
Laila H - Beathe M
Ivar – Eli
Maribell – Audhild
Ivar – Eli
Asbjørg – Solbjørg

Britt
Bjørn R
Bjørn Terje/Thor Erling
Tale
Rune
Ivar
Britt
Bjørn R
Rune
Tale
Rune
Ivar

Kaffelistste
Bente N - Anne Berit
Jorunn P - Anne Britt
Kristin F - Inger H
Kirsti Ø - Edny A
Sigbjørg - Siv
Trude T - Venke T
Bjørg N - Tone R
Elin P - Wenche T
Sonja - Ågot P
Sissel H - Torill K
Janne Grete - Ida
Lillian - Bente M

Bjørn Terje og Thor Erling tar kontakt med hverandre og avklarer opprop.
Dersom du må bytte – ta selv kontakt med annet lag og avtal bytting. Husk å ta
vare på bingo/kaffelista.

--------------------------------------------------------------Nynner du sangen om høsten med,
finner ditt hjerte fred.
Herman Wildenvey
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Vi hilser og gratulerer...

Vershuset Herlaug

Tusen hjertelig takk for gavene til Leka sykestue
i forbindelse med Inger Johanne Hansens begravelse.
Leka Sykestue
Tove Kvaløy
Tusen takk til alle som gledet meg med
blomster – gaver – telefoner og meldinger
på 75-årsdagen.
Hilsen Mary

Takk til alle som bidro til at jeg
fikk en trivelig 60-årsdag.
Hilsen Anne
Karoline Erika
Gratulere så my med 4-årsdagen den 9. september
Klæmma fra mamma, pappa, Anna, Emil,
Arne Morten, Melle, Kristoffer og Kristian

--------------------------------------------------------------En times omhu for en ensom venn
har aldri noen gitt forgjeves hen.
Et lite ord til den som er din make,
får du i glansen av et smil tilbake.
Arnulf Øverland
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Når dette blad kommer i hus hos den landlige allmue skriver vi allerede september.
Barsok, etter apostelen Bartholemeus er passert. St. Bartholomeus ble kanonisert
etter først å ha blitt flådd og deretter halshugget, en skjebne som de færreste
misjonærer blir utsatt for i våre dager.
Skolene har begynt og politiske diskusjonsprogrammer dukker opp i TV-en rett så ofte. Ute i den
store verden høres ennå fra flommen i Pakistan. Der har de i lange tider vært plaget med tørke,
men har nå fått alt for mye av vannet enn det som trengtes. I Chile må 33 gruvearbeidere belage
seg på langvarig førjulsferie 700 meter under jordens overflate, og det smeller stadig i Irak. Her
hjemme har utenriksministeren feiret sin 50 årsdag med pølsefest i beste arbeidstid på 7.
juniplassen. Den mer lukkede del av festen foregikk som det sømmer seg, privat, med bl.a.
kronprinsparet som gjester. Han er ikke snau, den gutten!
I følge politiske motstandere ville Kong Olav ha rotert i sin grav nede i mausoleet under
Akershus festning, om han hadde visst det.
Allerede ved skoleårets begynnelse får vi høre at bare vel halvparten av studentene fullfører.
Forståsegpåere mener at midlet mot dette må være å motivere 6-åringene allerede når de
starter på skolen til å fullføre skolegangen å bli noe ordentlig når de skal ta fatt på utdanningen
på alvor, 12 år fram i tiden.
For å si det mildt: Vi er ganske så skeptiske til dette forslaget. Det vil i alle fall ta vel tolv år før en
kan begynne å se resultater og da har vi nok hatt to eller tre skolereformer i mellomtiden.
På det lokale plan kan berettes at Statens vegvesen ved Mesta har vært på besøk og midlertidig
har fått gravd igjen de største hull i turistveien på øyas ytterrside. Vi hadde håpet at så kunne
skjedd før vår nye fylkesmann besøke øya forleden. Vi hadde sett for oss at en rundtur på øya
skulle høre med i programmet og i den anledningen hadde vi satt oss i en fluktstol nede ved
fylkesveien for å vinke til notabilitetene, samt med en beskjeden plakat som skulle minne om at
folk bosatt langs nord- og vestsiden av øya var folk det også. Vi løste en rekke kryssord første
besøksdag da det kom for dagen at de styrende på øya i første rekke ville vise fram Horta og
Sklinna. Der skjønner jo selv fylkesmenn at det vil gå en viss tid før eventuelle krav om asfalt
langs gangstiene kan finne nåde for grumme fylkespolitikere. Vi satt nede ved veien det meste
av neste dag også, uten kryssord, helt til en bilist stanset og kunne fortelle at delegasjonen fra
Steinkjer allerede var reist igjen. Vi må tilstå at også fredelige demonstranter må ha ”time out” av
og til – naturen krever jo sitt, og at det fornemme følget kunne ha passert under et slikt fravær.
Det er noe vi kan tenke oss å ta opp med den folkelige nye fylkesmannen om vi skulle treffes.
Og det gjør vi nok, vi skal sørge for det!
Vårt orakel når det gjelder landallmuens ve og vel, Lorents Didrik Klüver, har også et godt råd for
september:

Hvo som haver et svagt Legeme, bør nu ved Lægens Raad, rense samme,
enten ved Aareladning eller Purgeren, da Luften nu er temperert dertil.
Ord
Dolp (tjukk l, søkk i terrenget), falin (tjukk l, egentlig ferdene – ”no må du fertæl tå falin’ dinj”),
gangvein’ (hovedinngang i trønderske kyststuer, midt på langsiden, entre innenfor med dør til
storstua og gjerne trappeoppgang til 2. etasje), sjél (tjukk l, stiv og støl i kroppen).

Uttrykk
Beinlausen kain ingen stopp’– det er ingen som kan stanse vinden
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MAN

0900
1100
1130
1100
1930

– 1530 NTE Expert åpen
- 2300 åpen solstudio - Lidia
– 1400 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong – Ludmila
step/zumba - 2T

TIR

1100
1200
1100
1500
1930

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1300 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
spinn 45 - 2T

ONS

0900
1100
1100
1830
1830
1900

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

TOR

1100
1100
1130
1930
2000

- 2300 åpen solstudio – Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1400 åpent bibliotek
spinn 45 - 2T
-------- bingo på Skei

FRE

0900 – 1530 NTE Expert open
1100 - 2300 åpen solstudio - Lidia
1100 - 1800 åpen frisørsalong – Ludmia

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 på Solsem
1830 – 2000 badminton

SEPTEMBER
Søndag
Tirsdag
Lørdag
Mandag
Torsdag

05
07
11
20
30

Gudstjeneste Leka kirke kl. 1115 – 50-årskonfirmanter, konf.presentasjon
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Møte i Leka Ungdomsråd LUR – Lekatun kl. 1600
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Senior Shop kommer til Leka Sykestue

OKTOBER
Søndag
Tirsdag
Uke 42
Mandag

03
05
18-24
18

Leka kirke kl. 1115 – høsttakkefest – utdeling av Min Kirkebok til 4-åringene
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Skolens høstferie
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030

02
07
15
19
21
23

Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Leka kirke kl. 1115 – allehelgensgudstjeneste
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Seniorklær ved Alec og Alise kommer til Leka Sykestue
Familiegudstjeneste – opplegg med 1.klassen
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030

05
07
09
13
16

Leka kirke kl. 1400 – lysmesse
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Leka kirke kl. ---- - Vi synger julen inn
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Leka kirke kl. 1200 – barnehagen
Leka kirke kl. 1800 - skolegudstjeneste
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030

NOVEMBER
Tirsdag
Søndag
Mandag
Fredag
Søndag
Tirsdag
DESEMBER
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Mandag
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Meld inn planlagte aktiviteter/arrangementer slik at vi får det med i
aktivitetskalenderen – og bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger,
så unngås unødvendige ”kollisjoner”.
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