TIL HUSSTANDENE

Utgiver: Leka kommune

Dato: 19/10 - 2007

Nr: 19/07

LEKA – MOSVIK
SLUTTSPILL KRETSMESTERSKAP SMÅGUTTER
KOM OG STØTT OPP LEKAFOTBALLEN !!!
KAFFESALGET GÅR TIL TV-AKSJONEN ”SAMMEN FOR BARN”
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 12. oktober
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 19. oktober
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
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INFORMASJON FRA KOMMUNEN
Leka kommune, tlf.: 743 87 000

Formannskapets sammensetning endres
Sammensetningen av det nye formannskapet i Leka oppfyller ikke fullt ut
Kommunelovens krav mht kjønnskvotering.
Slik konkluderer Fylkesmannen i en egen e-post til kommunen etter å ha hatt
valget til gjennomsyn.
Dette innebærer at siste innvalgte representant på Senterpartiets liste,
Ole Kristian Holand, må vike plassen for Bjørg Tiller, som dermed rykker opp som
fast medlem av formannskapet.
Ole Kristian Holand blir etter dette 1. varamedlem for Senterpartiets gruppe.
Formannskapet har dermed denne sammensetning:
Arve Haug SP, ordfører, Trond C. Hiller SP, varaordfører, Linda Merethe Hansen SP,
Bjørg Tiller SP og Tove Kvaløy AP medlemmer.
Ordføreren
-------------------------------------------------------------------------------------------Formannskapets faste medlemmer:
1 Arve Haug, SP
2 Trond C. Hiller, SP
3 Linda Merethe Hansen, SP
4 Bjørg Tiller, SP
5 Tove Kvaløy

Varamedlemmer:
1 Ole Kr. Holand, SP
2 Per Helge Johansen, SP
3 Tore Hagen, SP
4 Bjørn Terje Hansen, SP
5 Karen Elise Hoff Jakobsen, SP
1 Arnfinn Holand, AP
2 Annette Thorvik Pettersen, SV

-------------------------------------------------------------------------------------------Kontrollutvalget perioden 2007-2011 består av:
Mari-Anne Hoff, leder
Reidar Magne Thorsen, vara
Thor Erling Knædal, nestleder
Inge Nilsen, vara
Alfred O. Pettersen, medlem
Viggo Bjørknes, vara

-------------------------------------------------------------------------------------------BARNEGOSPEL

Øvelser til barnegospel ble noe forandret:
24.10. kl. 1530 på sykestua
07.11. kl. 1530-1630 i kirka
05.12. kl. 1530-1630 i kirka
19.12. kl. 1530-1630 i kirka
Opptreden 24.12. kl 1200 (julaften)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.klasse ved Leka skole har i år fått oppdraget med å distribuere telefonkatalogene i
kommunen. Dette oppdraget er nå utført.
Hvis det er noen husstander som ikke har mottatt katalog, må vi få beskjed:
Kristin Hagen Fjeldstad telefon 743 99 796
Ove Westgård
telefon 743 99 831
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Søndag 21.oktober vil du mellom
kl.16.30 og 18.00 få besøk av en
bøssebærer for TV-aksjonen
Sammen for barn.
Bøssebærerne bruker av sin fritid for å støtte et humanitært formål.
Vi ber om at dere tar godt i mot dem, også om dere ikke kan eller vil gi noe
økonomisk bidrag denne dagen!
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rute
Madsøya, Frøvika og Frøvikkleiva
Frøvikmyra til Husbybakkan
Husby, sydvestre del
Husby og Skei
Skeismyra, Botnet og Holand
Leknes, øvre del
Fra Leknessjøen til og med Klokkergården
Skråen og Kvaløya
Stein til Vågan
Solsem
Haug, nordre del
Haug, sørlige del
Nord-Gutvik
Med-Gutvik og
Sør-Gutvik

Bøssebærere
Werner og Oddbjørg Johansen
Siv Aune
Aina Hege Haug
Tor Erik Reppen
Beathe Mårvik
Kirsti Hoff
Annette Pettersen
Torbjørg Leknes
Tone Rennemo
Bodil Auståker
Jarle Haug
Unni Buvik
Erna og Ole Johansen

Ønsker du å støtte Sammen for barn på annen måte?
Ring 820 44 110 så gir du kr.175,
-eller
bruk konto 8380 08 09005 til å gi ønsket beløp
Næringslivet betaler inn på konto 8382 08 05200
(for den med litt barnslig konkurranseglede: OPPGI POSTNUMMER,
SÅ BLIR BIDRAGET REGISTRERT MED PÅ TOTALEN TIL LEKA!)

-----------------------------------------------------------------------------------Grunnet forskjellige forhold stenger vi hønseriet kl. 19.00 alle dager.
Ellers er det åpent for eggkjøp alle dager.
Alfred O. Pettersen
--------------------------------------------------------------------------------------------

Leka Steinsenter er åpent
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Onsdag
Torsdag
Lørdag

27/10
03/11
24/11
12/12
13/12
15/12

kl. 1200-1400
kl. 1200-1400
kl. 1200-1400
kl. 1800-2100
kl. 1800-2100
kl. 1200-1400

Mange fine gebursdags- og julegaver.
Velkommen!
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TAKK
til alle som var med på å stelle til kveldsmat på skolen tirsdag 9.oktober!
Med litt påplussing og finjustering fikk vi inn 4.000 kroner som skal gå til tv-aksjonen Sammen
for barn.
Spesiell takk går til Vidar Furre og Ole Solsem som slo til tvert på forespørsel om sponsing av
gevinster. En ekstra takk til Ole Solsem som stiller Coop’en til disposisjon som tellesentral slik
at vi kan benytte mynttellerapparatet for at opptellingen går raskt og riktig for seg på
aksjonsdagen.
Vi vil også takke Leka blandakor og bandet til Tone, Ada og Line for musikalske bidrag utover
kvelden.
Det såkalte Leka-kvarteret slo vel nærmest motsatt vei i forhold til vanlig denne høstkvelden, for
da klokka var halv åtte var halvparten av stolene tatt i bruk, og matbordet fullt. Etter hvert måtte
vi spe på med bordplass både til folk og mat, og et overslag tilsier at vi var mellom 80 og 100
personer totalt.
Forhåpentligvis var det ingen som måtte forlate bordet sulten denne kvelden;
sjelden har vi sett sånn variasjon i retter, og det var også i tråd med oppfordringa i invitasjonen.
Her fantes alt fra vanlig norsk brødmat og pålegg, til toast og kaker, desserter, varmmat, pai og
salater. Spesielt artig – og godt – var det at Marieann, Daya, Lidia, Ludmila og Maribel stilte
opp med spesialiteter fra sine hjemland – noen oppskrifter har vi sikret oss, og det ryktes at de
snart vil innta kjøkkenet på vertshuset igjen.
Mellom munnfuller og underholdning fikk vi bryne hoder og struper på quiz og allsang, og aller
sist ble vinnerne av kveldens loddsalg trukket ut.
Hovedpremiene ble vunnet slik:
1. Middag for to på vertshuset Herlaug: Laila Thorvik
2. 12 rødvinsglass: Tommy Rogne
Hjertelig takk igjen for deltakelse og alle former for bidrag!
For aksjonskomiteen:
Kirsti Hoff
--------------------------------------------------------------------------------------------

Julebord 2007

Lørdag 24. november
Buffet – musikk og dans med Ray D. Parker fra USA og Bjørn Jens
Pris kr. 450,- (Kun ca 40 plasser.)
Lørdag 08. desember
Buffet – musikk Arne Leif og Arve
Pris kr. 400,-
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KONTORMØBLER TIL SALGS
Nå har likningskontoret flyttet fra ”gammel-banken” til Lekatun.
Vi har derfor en del utstyr til overs:
Kontorpult, safe, skuffeseksjon, underskap m/ hengemapper,

Dette selges til en rimelig småpenge (må hentes).
2 arkivskap gis bort mot henting. ”Førstemann til mølla”.
Ta kontakt med Laila på likningskontoret, tlf 743 87 012.
Åpningstiden på likningskontoret er som før:
Tirsdager fra kl. 0900-kl. 1430.
Adresse:

Namdal likningskontor
Postboks 63 Sentrum
7801 NAMSOS

Telefon:
Direkte til Leka:

815 81 816
743 87 012

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

OPPDRETTSRINGER GIS BORT
Oppdrettsringer gis bort mot avhenting.
Dimensjon 200mm og 250mm.
Kontakt Tore Evavold: 99 01 24 84
--------------------------------------------------------------------------------------------

KOPIMASKIN TIL SALGS
Kopieringsmaskin selges, meget rimelig, ved hurtig avgjørelse.
Maskinen er en RICOH FT 4215.
Maskinen både forminsker og forstørrer, og den kan også kopiere A3-størrelse.
For å få gode kopier så er det trolig behov for service på maskinen.
Interesserte bes melde seg snarest.
Leka lensmannskontor, den 16.10.07

Lensmannen i Leka
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GUDSTJENESTER
04. november

Gudstjeneste i Leka kirke kl. 11.00 ved sokneprest Donata Faustmann.
Nattverd, ofring

02. desember

Lysmesse i Leka kirke kl. 14.00 ved sokneprest Donata Faustmann
og konfirmantene. Kirkekaffe

02. desember

Adventsgudstjeneste i Gutvik bedehus kl. 16.00 ved sokneprest
Donata Faustmann. Kirkekaffe.

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

tid for prat..?

Hei, jeg heter Donata, er soknepresten deres og tror nok at de fleste vet hvem jeg er.
Nå er det snart tredje gangen jeg får feire julegudtjenestene mine sammen med
menigheten. Jeg trives og har blitt kjent med mange utrolig hyggelige mennesker på Leka
og i Gutvik. Men jeg oppdager alt for ofte at jeg kjenner langt fra alle som bor i
kommunen. Det er nok sikkert en litt større utfordring å bli kjent med folk der man ikke
bor.
Derfor syntes menighetsrådet at det var en god idé å skrive litt i Lekaposten.
Hvordan blir man kjent med noen? Kanskje går det lettest å slå av en prat over en kopp
kaffe eller te. Særlig nå i mørke høsttider kan det være koselig å sette seg ned med noe
varm drikke og ta seg tid for å prate.
Hva snakker man med presten om? Alt og ingenting. Ikke noe spesielt. Hvordan det går i
fjøset, hvor du har vært hen i syden eller hvordan ting var på Leka før i tida.
Jeg har (som prester flest) en liten svakhet for prating.. :) Og jeg hadde gledet meg hvis
noen hadde lyst til å slå av en prat med meg! Det må ikke være en spesiell anledning.
Det å bli kjent er spesiell nok.
Det er litt vanskelig for meg å gå rundt i kommunen å banke på dører. Da tror de fleste
noe tragisk har skjedd. Og dessuten vet jeg aldri når det passer.
Men hvis dere ringer meg på 92 01 24 81, kunne vi finne et tidspunkt for å ta en kopp
kaffe sammen. Enten på kirkekontoret eller hjemme hos dere.
Så alle som har lyst til å drikke kaffe og prate litt og som har litt tid til overs oppfordres til
å ringe! Jeg gleder meg til å bli kjent med dere!
Hilsen fra Donata

-------------------------------------------------------------------------------------------SUPERLØRDAG 3. NOVEMBER

Vi skal sammen med konfirmantene og ungdomsprosjektet arrangere en superlørdag den
3. november kl 11-18.
Nærmere informasjon kommer.
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INNSAMLING AV BRUKTE TEKSTILER HØSTEN 2007
Igjen er det tid for tekstilinnsamling.
Rene og pent brukte klær (ikke sko!) leveres i bæreposer/plastsekker som knyttes igjen.
Du kan levere til en egen innsamlingsbil og / eller til enkelte miljøtorg (se egen liste).
Vi leverer videre til FRETEX i Trondheim.
22.10 kl. 1400-1500 – Leka helsesenter (958 26 529)
23.10 kl. 1100-1130 – Bindal (Bindalseidet) ved COOP
25.10 kl. 0800-1900 – Vikna, Matmortua miljøtorg
25.10 kl. 1400-1800 – Nærøy miljøtorg
25.10 kl. 1500-1800 - Bindal miljøtorg (Terråk)
--------------------------------------------------------------------------------------------

Innsamling av kuldemøbler, hvitevarer og annet EE-avfall 2007
Tilbudet gjelder for kjøleskap, fryser, vaskemaskin, tv-apparat eller lignende store
gjenstander. Innsamling dette året er planlagt til de to første ukene av november.
Abonnenter som ønsker å få hentet slikt avfall, må melde fra til kommunen innen 1.
november 2007. Oppgi navn, adresse, telefonnummer (helst også e-postadresse og
mobilnummer) og hva som skal leveres. Varene må være plassert ved avfallsstativene eller
ved vegen.
Dette for å gjøre det enklere for vårt mannskap som skal hente varene.
Dato for innsamling blir gjort kjent gjennom melding til den enkelte som ønsker å benytte
seg av tilbudet.

Frist for å melde fra om henting av slikt avfall er 1. november –
ring sentralbordet på Lekatun 743 87 000 og meld fra.
--------------------------------------------------------------------------------------------

ÅPENT MØTE I HERLAUGHALLEN
Tirsdag 6. november kl. 19.30.
Åpning v/ leder i Nord-Trøndelag Fylkeslag av LHL Egil Arne Myhre
Kåseri v/sokneprest Dagfinn Thommassen "HJERTETRANG TIL HJERTEFRED"
Salg av mat og kaffe.
Overraskelser!
ALLE HJERTELIG VELKOMMEN!
ARR. LEKA LHL
--------------------------------------------------------------------------------------------

KAKEFAT SAVNET
Vi savner et avlangt kakefat i sølvplett og med hanker etter sangerstevnet.
Ta kontakt med Grethe Haug, tlf 743 99 391
--------------------------------------------------------------------------------------------
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ANG. LEKAFERJA og ANBUDSKONKURRANSE hvorfor og hvordan
Leka 17.10.2007
Det som skjer det skjer - hvis vi ikke i all vår blyghet forsøker å påvirke de sentrale myndighetene. Og
ferga er en svært viktig brikke for oss i dag, men enda mer med tanke på framtida på Leka. Og vi vet;
det blåser klart verre på Leka fjorden enn i stortingsgata. Her står det nå om å ivareta våre interesser i
saka. Når regjeringen med statsminister Bondevik bestemte at alle landets fergesamband skulle ut på
anbud var det bare et spørsmål om tid for det ble vår tur. Målet var selvfølgelig å spare kostnader på
statsbudsjettet.
De største sambandene først, hvor det er mest å hente, drives allerede etter anbudsprinsippet. Lekaferja,
sammen med Holm- Vennesund, Horn -Andalsvåg, og Vegaferja skal gjennomføres som en pakke i
2007. Ordningen skal innføres i 2009, mest trolig for 8-9 år.
Region Midt har ansvaret for Skei-Gutvik, mens de andre tre ligger under Region Nord i Bodø. Videre
har vi nå i Leka kommune hatt et sterkt fokus på at ferga skal ut på anbud, har hatt god dialog med
Statens Vegvesen Region Midt v/ Leiv Heggstad, samt deltatt på et felles møte i Bodø hvor hele
fergepakken (4 samband) var tema. Det har vært mange telefoner til Heggstad, samt sendt skriftlig fra
kommunen.
Heggstad som saksbehandler er ansvarig for anbudsdokument/spesifikasjon og lager dette med
utgangspunkt i dagens fergetilbud, innspill fra kommune, regelverk, fartsområde osv. Vi skal ikke få
det dårligere enn før - samtidig med at drifta skal bli billigere, heter det fra myndighetene.
Heggstads forslag til fremtidig fergepakke for Leka ble antagelig for god : Rutetider/frekvens. Tar
utgangspunkt i dagens rutetabell med en halv time utvidelse på hverdager. Også lenger åpningstid på
lørdag kveld. Tidligere start på søndag - 08.30 og siste avgang søndag kl 23.00 fra Gutvik Korte inn de
lange pausene i rutetabell på lørdag og søndag med nye turer. Bestillingstur er ikke aktuelt fordi det er
for uoversiktlig å kostnadsberegne, heter det.
Fartøy:35 bilers som i dag, men ikke noe absolutt krav om hellukket. Ferga opererer i et såkalt
område 2, men en legger inn at ferga i situasjoner hvor værforhold gjør det vanskelig å anløpe Gutvik,
skal kunne seile til Holm, og vil derved komme inn i fartsområde 3. Det er ikke noe krav om hellukket
fartøy i noe område lenger. Likevel har Heggstad tatt hensyn til vårt sterke ønske om å beholde dagens
ferge eller tilsvarende. I det minste lukket i den ene enden. Videre råder det uklarhet om farvannet
egentlig er område 2 eller3- og hvorfor og hvordan det så lett ble endra en klasse tilbake.
Prosessen har nå stoppa opp da vegdirektoratet mener at vi skal holde oss til samme standard og
kostnadsnivå som øvrige sammenlignbare ferger i Norge. Saken ligger hos Samferdselsdepartementet
(Sfd).. For Samferdselsminister Liv Signe Navarsete er det statssekretær Steinulf Tungesvik som har
Lekasaken, som for øvrig jobber sammen med politisk rådgiver Erik Lahnstein.
Disse sitter med all makt til å avgjøre saken til vår fordel. Det er sendt brev, e-post til departementet og
bedt om å få komme i kontakt med Tungesvik før saken tas opp til behandling. I brevet ber vi om et
møte i Oslo, og skriver bl.a.: For oss hvor storparten av kommunens befolkning bor på øya Leka, og
med en fastlandsdel med bosetting, er ferga selve livsnerven.
Derfor er det viktig at tilbudet ikke blir dårligere, men heller bedre for å kunne satse på en framtid med
utvikling og vekst i dette lokalsamfunnet. Det vil si: Vi har et sterkt ønske om å minst beholde dagens
rutetider på hverdag, og ser behov for bedring på lørdag og søndag.
Vi holder også fast på at vi må beholde dagens fartøy, eller tilsvarende som er en hellukket 35 bilers
ferge.
Dermed ber vi om at ANBUDSDOKUMENT BLIR TYDELIG PÅ:
-

FARTØY (LUKKET)
RUTETIDER, økning i frekvens- korte ned pauser på lørdag og søndag

På tilbakemelding sier Statssekretæren at saken står i bero, og at han ringer når saken stares igjen.
Lykkes vi her, og saken sendes tilbake til Statens vegvesen med de rette føringer vil Heggstad skrive ut
anbudsdokumentet med rutetabell, fartøy osv slik departementet har vedtatt.
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Da spiller det mindre rolle egentlig hvem som vinner konkurransen om Lekaferja for vi er sikra standard
gjennom anbudsspesifikasjonene. Anbudskonkurransen vil bli ledet av Region Nord i Bodø for alle 4
sambandene.
Hører at vi gjør for lite -- og det gjør en vel ofte, men dette er i alle fall, på vegne av kommunen, et
forsøk på å bidra positivt i fergesaken. Etter min mening burde det nå også ha vært større offentlig
oppmerksomhet på saka i innspurten fra brukere og folk flest. Når vinneren er trukket ut, og kontrakt
med kostnadsramme underskrivet er det selskapet som styrer det meste – fram til 2017. Etter 2009 har
kommunen lite den skulle ha sagt – annet enn å spørre selskapet pent om små justeringer innafor
åpningstida på den vedtatte ruteplan.
Kan hende kommer hurtigruten ASA til å gå både på kryss og tvers av Leka fjorden snart, men
Torghatten trafikkselskap og andre får også sin sjanse. Det blir spennende å se hvem som vinner –
Hurtigruten ASA har jo nettopp vunnet 2 samband i Nordland fylke. Det burde skjerpe appetitten hos
flere - ikke minst TTS, som nå i høyeste grad skal konkurrere på hjemmebane, med god sjanse til å
trekke det lengste strået. LYKKE TIL
Hilsen Per-Helge Johansen
--------------------------------------------------------------------------------------------

KINO FREDAG 19. oktober – UL LEKAMØY
1. forestilling

Rottatouille

Sensur: 7 år
Begrunnelse: "Ratatouille" inneholder ingen urovekkende scener. Filmen får
allikevel 7-årsgrense, da det med hovedfilmen følger en noe mørk og truende
kortfilm ("Det store løftet") som kan virke skremmende på de aller yngste barna.

I denne nye animerte filmen, ROTTATOUILLE, drømmer rotta Remy om å bli en fransk
mesterkokk, mot familiens ønsker og det faktum at han er en rotte i en desidert
gnagerfiendtlig yrkesgruppe. Når skjebnen plasserer Remy i Pariskloakken, ender han opp, til
alt hell, direkte under en restaurant gjort berømt av sin kulinariske helt, Auguste Gusteau. Til
tross for faren ved å bli sett på som en usannsynlig, og helt klart uønsket gjest på et finere
fransk kjøkken, setter Remys pasjon for mat snart i gang et hysterisk og spennende rotterace
som snur det kulinariske Paris på hodet. Remy blir revet mellom sitt kall her i livet eller for
alltid returnere til sitt tidligere liv som rotte. Han lærer sannheten om vennskap, familie og
ikke å ha annet valg enn å være den han egentlig er; en rotte som vil bli kokk.

Anmeldelser
Dagbladet, Stavanger Aftenblad, VG
Dagsavisen
-------------------------------------------------------------------------------------------2. forestilling

The Bourne Ultimatum

Sensur: 15 år
Begrunnelse: Store mengder forfølgelse og actionvold gjør at
denne filmen får 15-årsgrense.

Matt Damon er tilbake som Jason Bourne for et siste oppdrag i The Bourne Ultimatum. I
oppfølgeren til Hvem var Jason Bourne og Gåten Jason Bourne har regissør Paul Greengrass
igjen samlet Julia Stiles og Joan Allen og introduserer David Strathairn og Paddy Considine.
Alt han vil er å forsvinne. Istedenfor er nå Jason Bourne jaktet på av folkene som gjorde ham
til den han er. Han har mistet hukommelsen og kvinnen han elsket, så han kan ikke stoppes
av kuler eller en ny generasjon av snikskyttere. Bourne har bare et mål: å gå tilbake til
begynnelsen og finne ut hvem han var.

Anmeldelser
Aftenposten, Dagbladet, Dagsavisen, Stavanger Aftenblad, VG
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Dialekthjørna’

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Nye ord har dryppet inn til redaksjonen siden sist – og det er både bra og prisverdig.
Det viser at også denne lille spalten i Lekaposten har sine lesere.
Fortsett med det gode sambygdinger!
Ellers merker vi oss at 14. oktober, den første vinterdagen, er passert, og etter gammelt var
det flere ting en da skulle merke seg. Faredag på landet” het det også om denne dagen
i almanakken. Da ble arbeidsfolk som var hyret for sommersesongen takket av.
En bok skrevet av Lorents Dirik Klüver, kalt Bonde-Practica, kom ut i 1815 og har siden den gang vært
landalmuen til stor hjelp. Den gode Klüver ga for hver måned i året gode Huusregler, slik også for
oktober. Vi hitsetter et par av dem, de kan komme godt med, selv i vår moderne tid:
- Nu maae du frygte for Kulden, derfor indhøst nu uden Ophold dine Potatos og øvrige urter, som
ei taale at fryse.
- Klip nu Manen og andre Haar paa dine Heste, som skjønnes at være overflødigen udvoksede,
forvar disse Haar Tid efter anden, for at bruge dem til Krølhaar eller Reeb.
Mange av oss har verken hest eller potetåkre, men ett er i alle fall sikkert: Det er tid for å bytte til
vinterdekk på bilen og ta de lange underbuksene ut av møllposen.
Så var det dagens ord og uttrykk:

Ord:
Korrin (magen), korkjin (overmett), mui (rund, om lag meterhøg samling av materiale, brukt for både
høy og torv), sèt (frittstående oppbygning av brenntorv, kunne være over 2 m. høg – tørvsèt),
illveses (mistrives, kjede seg).
Ord fra Tora og Leif Johansen:
Tarri ( tang), dussemang ( dårlig, uvel), fekkel (rote med plages), føå (mat), fluråt (ukammet, ugredd),
graksi (groms, bunnfall), hosså (strømper), hattfokk (ha det travelt), jøppling / karravolin (overlegen)

Uttrykk:
”Ho e’ gammel ho som tæmmi’ ” (Gjerne en etterpåklok bemerkning når noen, gjerne i ungdommens
overmot, hadde vært utsatt for uhell eller ulykke).
----------------------------------------------------------------------------------------------------

HEI
Spennende at Lekaposten engasjerer seg for dialekten vår. Det er viktig. Tittelen på dialektspalten:
Dialekthjørna, virker noe rar. Hvis vi skulle holdt oss til lekværing måtte navnet vært: Dialækthjørne
eller Dialæktkråa.
Spennende med mange uttrykk som kanskje for lengst har gått ut av dagligtale for de fleste. Språket er
jo en del kulturarven vår. Hvis Lekværing som dialekt ikke skal dø ut må vi være dyktige og stolte til å
holde på de særpregene som finnes i vår dialekt. Det vil si særpreg som kan fortelle oss at en person er
fra Leka og ikke for eksempel fra Nærøy eller Vikna. I dialektprogrammet på NRK Trøndelagsradioen
er det hevdet at det er lite forskjell på Leka og Nærøy dialekt. Dette skyldes sannsynligvis mangel på
kunnskap om lekværingsdialekten.
Det er tre ting som skiller oss fra alle andre!! Dersom du kombinerer disse, kan du med stor sikkerhet
si at personen som snakker er fra Leka og ikke fra for eksempel Bindalen, Nærøy eller Vikna!
1. Tonefallet forteller oss at vi er fra Trøndelag og ikke fra Sør Helgeland.
2. Ingen andre i Trøndelag bruker ordet ikkji eller forkortelsen kji i Trøndelag ellers er itj det
vanlige. Eks. Du får kji låv te å skræmm jeinntån!.
3. Det tredje særtrekket er å-ending i bøyinga av bestemte hokjønnsord, ei katt- kattå- kattårkattån, ei rått – råttå – råttår – råttån. Det samme ble tidligere brukt i stedsnavn som Lækkå
(Leka)og Veigå (Vega). I Namdalen ellers sier de stort sett katta, mens på Ytre Vikna har de
katto. Enkelte fra nabokommunene tror at vi lekværinger har –o ending, men vi har altså –å!!
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Itj – et lite, men skummelt snikende ugress som truer vår dialekts egenart!
Ofte ser vi at vi lettest blir smittet av dialekter som likner litt på vår. Det er ikke bokmål og engelsk som
lettest tar fra oss særpreget. Enkelte som har gått på skole i Brønnøysund tar for eksempel lett etter de
som bor der og måten de prater på preges av dette. Det samme har vi med folk som har hatt mye kontakt
med andre trøndere. I værste fall kan de begynne å si itj. Å bruke itj i Lekadialekten passer kanskje
like dårlig som å bruke fjøsstøvler til bunad!! Det passer rett og slett ikke sammen, og utgjør en
trussel mot dialekten vår!
Jeg vil komme med en oppfordring til de som mener de snakker lekværing, men som bruker itj. :
Kutt ut itj. Bruk ikkji / kji eller det mer nøytrale ikke i stedet.
Med hilsen Arnfinn Holand, Leka Opplevelser.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så er tiden kommet for ny økonomisk dugnad slik at vi kan gå vinteren i møte
med lys langs veiene.
Takket være alle som betalte kontingent i 2006 klarte vi å
ha lysene tent også sist vinter i tillegg til reparasjoner og vedlikehold, men nå er
kontoen tom.
Behovet for kapital for vinteren 2007/2008 er kr. 40 000,-.
Utgiftene fordeler seg slik:
Strømutgifter for 60 lyspunkt kr. 30 000,Vedlikehold: reparasjoner, skifte av pærer og armatur, leie av lift osv kr. 10 000,-.
Veglys Nord omfatter området Leknessjøen - Leknes - Husby - Skei - Myrå Hållonda til Botnet, Husby - Frøvik, samt området Klokkergården - gangvei til skolen.
En av de nærmeste dagene vil alle husstander på denne strekningen finne en giro i postkassen fra Veglys
Nord. Årsavgiften for vinteren 2007/2008 er kr. 550,- pr husstand.
Andre som ikke bor på ”nordøya” selv, men som ser nytten og behovet for lys er hjertelig velkommen til
å være med på spleiselaget.
Vi oppfordrer også lag og foreninger til å bli med å bidra med økonomisk støtte.

Alle som betaler kontingent blir med i trekning av julekurv i løpet av desember.

VEGLYS NORD KONTO: 4468 05 24 979
Styret i Veglys Nord består av:
Per Helge Johansen, Stig Erling Johansen, Beate Johansen, Anne Furre, Randi Pettersen og Beathe Mårvik
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bygdejulebordet 2007
Bygdejulebordet er åpent for alle som ønsker å være med.
Frist for påmelding, pris og innhold kommer i neste utgave av Lekaposten.
Hilsen Tone, Venke, Siv, Solvår, Annette og Beathe
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SVAR PÅ QUIZ’EN FRA KVELDSMATSAMLING I HERLAUGHALLEN 09.10.
GODE SITATER:
1. That’s one small step for man – one gigant leap for mankind
2. I have a dram
3. Pelle, vet du va?
4. Make my day.
5. I’ll be back.
6. Å forøvrig kan man gjøre som man vil.
7. Blood, sweat and tears
8. To be or not to be
9. Iacta est alia
10. Ich bin ein Berliner
11. Det er fali det.
12. Kjekt å ha
13. Per du lyver!
14. Moooot normalt
15. Det gjorde jäg utav min godhet
16. Dra meg baklengs inn i fuglekassa
17. Jeg har en plan
18. Pinadø!
19. Djupt såra og vonbroten
20. 36,5
21. Saken er biff, saken er karbonade
22. Den satt i sikringsboksa.
23. Sauer er ålreite dyr.
24. Det er typisk norsk å være god.
25. Å fysja meg – å fysja meg!

Neil Armstrong
Dr Martin Luther King jr
Tjorven (Astrid Lindgren)
Clint Eastwood
Arnold Schwartznegger
Politimester Bastian (Thorbjørn Egner)
Whinston Churchill
Hamlet (Shakespeare)
“Loddet er kastet” - Cæsar
John F. Kennedy
Ludvig (Kjell Aukrust)
Øystein Sunde
Mor Åse (Henrik Ibsen)
Leif Juster
Emil i Lønneberget (Astrid Lindgren)
Solan Gundersen (Kjell Aukrust)
Egon Olsen (Arve Opsahl)
Oluf (Arthur Arntzen)
Kjell Bondevik
Thorbjørn Jagland
Bjørge Lillelien
Fridtjof (Øyvind Blunck)
Bente Volder
Gro Harlem Brundtland
Tante Sofie (Thorbjørn Egner)

RARE SLEKTNINGER:
1. Fandens onkel
2. Tantes drøm
3. Kusine Jord
4. Amtmannens menn
5. Min fetters vokter
6. Svigermor og de åtte ungene
7. Onkelkake
8. Broderskip
9. Onkel til fire
10. Onkel Anton
11. Fader Sam
12. Broder Politi
13. Onkel Åge
14. Fader Norge
15. Onklane på Eidsvoll
16. Søta tante
17. Kusiner av Norge
18. Stefarmålet
19. Kommandantens tippoldemor
20. Svigerfar-klokke

Fandens bestemor/oldemor
Svigermors drøm
Moder Jord
Amtmannens døtre
Min brors vokter
Mormor og de åtte ungene
Morkake
Søsterskip
Far til fire
Fetter Anton
Onkel Sam
Onkel Politi
Broder Åge
Mor Norge
Fedrene på Eidsvoll
Søta bror
Sønner av Norge
Morsmålet
Kommandantens døtre
Bestefarklokke
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Vi hilser og gratulerer...
TAKK.
Tusen takk for gaver og oppmerksomhet på min 60-års dag.
Hilsen Willy.
TAKK TIL MARIN HARVEST V / HJØRN.
Tusen takk for pengene vi fikk.( 7000,-)
Vi har kjøp gravemaskiner, ryggsekk og tur utstyr.
Hilsen fra små og store i Leka barnehage.
Bjørn Roald 45 år
Gratulerer med 45-årsdagen den 23. oktober - vi er glad i deg.
Klem fra kona di, May-Liss, Karin, Anne, Kate, Bjørn Vegard, Tom Christian og
Charlene
Tusen takk til Leka sanitetsforening for en nydelig kirkekaffe i forbindelse med
høsttakkefesten!
Hjertelig takk til alle som har overrasket oss med gaver og hilsener i anledning bryllupet
vårt. Det var en stor glede!
Matthias og Donata Faustmann
Hipp - hurra fer tre supre damer som har jebbursdag i ner framtid:
Tone
den 23. oktober
Annette
den 29. oktober
Venke
den 08. november
Masse gratulasjona fra Siv og Beathe
----------------------------------------------------------------------------------------------------

MÅNEDENS BLOMST i oktober 2007
Ved denne kåringen var det forslag på 4 kandidater til månedens blomst.
Vinneren av månedens blomst er:

Erik Bjarne Thorvik
Begrunnelsen som ble gitt av forslagstiller var følgende:
Månedens blomst bør gå til Erik Bjarne for hans innsats for gammelskolens venner og
som en god ambassadør for Leka.
Bygdekvinnelaget i Leka gratulerer med månedens blomst i oktober, og oppfordrer med det samme til å
sende inn forslag til neste månedens blomst.
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MANDAG
Kl 1100–1300 Åpent bibliotek
Kl 1700
Småbarnstrim i Herlaughallen
Kl 1800-2000 Åpen svømmehall - alle
Kl 2030
STEP på 2T - Annette
TIRSDAG
Kl 1100–1300 Åpent bibliotek
Kl 1500–1700 Åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
Kl 1845
Bodypump - Marianne/Tone
Kl 2015
Spinn 45
Kl 2100
Spinn 30
ONSDAG
Kl 1830–2000 Åpent bibliotek
Kl 1730-1830 Allidrett fra 1.-4.klasse i Hallen
Kl 1830
Step – Tone
Kl 2000
Yoga – Beate/Marianne
Kl 1800-1900 Åpen svømmehall – småbarn
Kl 1900-2000 Åpen svømmehall – alle
Kl 2000-2100 Åpen svømmehall – kun voksne

OKTOBER
Fredag
Søndag
Lørdag
Onsdag
NOVEMBER
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Lørdag
DESEMBER
Lørdag
Søndag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Lørdag
Onsdag
Mandag
Tirsdag

TORSDAG
Kl 2000
Bingo
Kl 1845
Bodypump – Marianne/Tone
Kl 2000
Linedance i Herlaughallen
Kl 2015
Spinn 45
Kl 2100
Spinn 30
FREDAG
Kino UL Lekamøy – 1-2 ganger pr mnd. Se etter oppslag
LØRDAG

SØNDAG
Kl.2000

Bingo

19.
21.
27.
24.

Kino UL Lekamøy
TV-aksjonen SAMMEN FOR BARN
Leka Steinsenter er åpent kl. 1200-1400
Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30-16.30

03.
04.
06.
07.
18.
21.
24.

Superlørdag kl. 1100-1800: konfirmanter og ungdomsprosjektet
Gudstjeneste Leka kirke kl. 11.00
Åpent møte i Herlaughallen kl. 19.30 – LHL – salg av mat/kaffe
Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30
Julemesse – arr. Bygdekvinnelaget i Leka
Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30
Julebordsbuffet Vertshuset Herlaug, musikk Ray D. Parker og Bjørn Jens

01. Bygdejulebord på Skei
02. Lysmesse Leka kirke kl. 1400 – kirkekaffe
Adventsgudstjeneste i Gutvik bedehus kl. 1600 - kirkekaffe
05. Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30
07. Julebord ”vi over 60”, UL Lekamøy. Arr. Leka Sanitetsforening
08. Julebuffet Vertshuet Herlaug, musikk Arne Leif og Arve – dersom nok påmelding
15. Julebord Gutvik
19. Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30
24. Familiegudstjeneste Leka kirke kl. 12.00 – barnegospel deltar
25. Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 11.00

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