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BLÅBÆR
Sunne, velsmakende, og hyppig forekommende i
norske skoger – helt gratis og svært
helsefremmende.
Det er nesten ikke grenser for hva det velsignede
lille blå skogsbæret kan beskytte deg mot.
De små blå stanser diaré, motvirker kreft, skjerper
nattsynet, motviker aldring av hjernen, bedrer
hukommelsen, reduserer skadelige kolesterol og
fettstoffer i blodet.
Nå bugner det av blåbær – og du trenger ikke
langt utom veggrøfta før du finner dem
heller.
Let fram bøtte og ta deg en tur - så sikrer du
forsyningen av deilig blåbær til vinterens
pannekaker.

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 28. august
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 04. 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: 18. sept, 2. og 16. og 30. okt, 13. og 27. nov, 18. des
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___________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00

STORTINGSVALG 2009
Forhåndsstemmegivning:
Fram til fredag 11. september kan du forhåndsstemme her:
Alle hverdager
Fredag 28. august
Lørdag 29.august
Lørdag 05. september

kl.10.00
kl. 1900
kl.11.00
kl.11.00

til
til
til
til

kl.14.00
kl. 2100
kl.13.30
kl.13.30

Lekatun.
på Lekatun.
Gutvik Grendehus.
Lekatun.

Forhåndstemmegivning på institusjon:
Onsdag 9.september
kl.16.00 og kl.18.00 Leka sykestue
Ambulerende forhåndsstemmegivning
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes
forhåndsstemmegivning kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de
oppholder seg. Skriftlig eller muntlig søknad må være sendt valgstyret innen 8.
september.
Valgting:
Leka kommune har åpent valglokale også søndag 13. september på Lekatun - det er da
åpent for alle kretser.
Åpningstider valgdagene:
Søndag 13.september:
Lekatun for alle kretser

kl.13.00 – 16.00

Mandag 14.september:
Gutvik grendehus for krets 001: Gutvik
kl.11.00 – 16.30
Lekatun
for krets 002: Kvaløy/Husby
kl.11.00 – 19.00
A/L Fjellvang
for krets 003: Haug/Solsem/Stein
kl.11.00 – 16.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------

KIRKEVALGET 2009
14. SEPTEMBER AVHOLDES MENIGHETSRÅDSVALG I LEKA SOKN
Valget gjennomføres på Lekatun fra kl. 11.00 – kl. 19.00.
Du kan stemme ved tre valg samtidig: Stortingsvalget – Menighetsrådsvalget –
Bispedømmerådsvalget. Til Leka menighetsråd skal det velges 6 medlemmer og 5
varamedlemmer. Valgperioden er 2 år.
Det blir mulig å avgi forhåndsstemme i perioden fra 10. august til 11. september i Gutvik
hos Bjørg Guttvik og på Leka menighetskontor i åpningstiden. Menighetskontoret tar ikke
mot stemmer i uke 34 på grunn av ferieavvikling.
Kirkelige manntallet blir utlagt til gjennomsyn på disse stedene i den samme perioden.
Rettelser/oppdateringer kan meldes menighetskontoret innen 1. september 2009.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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SKATTEOPPGJØR
Skatteoppgjøret for de skattyterne som er næringsdrivende –
og de som ikke ble med på 1.avregning for 2008 er klart 21. oktober.
(Forfall 11/11 og 16/12)
For skatteoppkreveren er det meget viktig at jeg har fått riktig kontonummer når penger
skal utbetales, enten det gjelder til gode skatt eller for mye innbetalt arbeidsgiveravgift
eller andre innbetalinger som skal ut til arbeidsgivere eller skattytere.
Næringsdrivende kan selv registrere på selvangivelsen i Altinn det kontonummeret de
ønsker tilgodebeløpet utbetalt til. Disse kontonumrene overføres automatisk til Sofie årlig
før høstutlegget.
I tillegg kan skatteoppkreveren registrere konto manuelt i Sofie.
Ved henvendelse fra skattyter må det dokumenteres at kontoen som ønskes tilhører vedk.
Kopi av bank-kortet som vedlegg holder! Anmodningen må altså være skriftlig!
Dette gjelder også organisasjoner/firmaer som ønsker å endre bank-kontonummer.
Retningslinjer for endring av bankkonto for skattytere er sist endret 17.06.09.
Med vennlig hilsen
Kirsten Pettersen
skatteoppkrever
---------------------------------------------------------------------------------------------------VEGVEDLIKEHOLD
For at det skal være mulig å vedlikeholde elle veger vinter og sommer ber vi om at
rundballer og gjerder plasseres et stykke fra vegen der det er mulig. Hvis ikke kommer vi
ikke til alle steder ved for eksempel kantslått.
Takk for hjelpen!
Teknisk/ uteseksjon
----------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMMUNALT TILSKUDD TIL LYSFORENINGER
Et enstemmig kommunestyre vedtok ved budsjettbehandlingen
for 2009 å gi et tilskudd på inntil kr. 50.000,- til lysforeningene.
Dette som et ledd i arbeidet med trafikksikkerhet i kommunen.
Beløpet skal fordeles med likt kronebeløp pr lyspunkt.
Lysforeningene i Leka kommune gis med dette anledning
til å søke tilskudd til sin forening.
Søknaden må inneholde følgende:
• Navn på lysforeningen
• Ansvarlig for lysforeningen
• Område lysforeningen dekker
• Antall lyspunkt foreningen har ansvar for
• Kontonummer til lysforeningen
Søknaden må være sendt Leka kommune, ved Aina Hagen innen 25. september 2009.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nedenfor følger informasjon om to samlinger som kanskje kan være av interesse for
grûndere på Leka. Det presiseres at dette ikke er i regi av kommunen, jeg ønsker bare å
informere om mulighetene til å få drahjelp i oppstarten. Intet galt ment med at det denne
gang kun er tilbud for damer! Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom du har
spørsmål.
Aina Hagen

Kvinnovasjon Nord-Trøndelag
Innovasjonsmiljøene i Nord-Trøndelag inviterer til Kick Off på Kvinnovasjon Nord-Trøndelag.
Dette er et program som retter seg mot kvinnelige etablerere og har som mål å bidra til at
flere kvinner starter bedrift i Nord-Trøndelag samt bidra til vekst i de bedriftene som
allerede er etablert. Regjeringen har satt som nasjonalt mål å øke den kvinnelige andelen
av bedriftsetableringer opp til 40 % innen 2013. Kvinnovasjon Nord-Trøndelag er en en del
av et nasjonalt program ved navn Kvinnovasjon.
De inviterer til et spennende og inspirerende program 28. august på Verdal.
Deltakelsen er gratis.
Påmeldingsfrist 26.08.2009 på www.kvinnovasjon.no
----------------------------------------------------------------------------------------------------

POSISJON

er en konferanse for kvinnelige gründere. På NTNU i
Trondheim 12. oktober 2009.

POSISJON

er en konferanse for kvinnelige gründere i kunnskapsbedrifter
eller i bedrifter med kunnskap som en viktig drivkraft.
Konferansen er først og fremst for gründere som allerede er
kommet i gang.

Konferansen har fokus på nettverk, på det å holde motivasjonen oppe, på konkrete
muligheter og på å gjøre veien kortere til nyttige fagmiljø. Du vil møte kvinner som du kan
lære av, få konkrete råd og innspill på alt fra finansiering og støtteordninger til
omdømmearbeid og presentasjonsteknikk.
Konferansen er gratis.
Påmelding kan skje på den enkle adressen:
https://www.questback.com/ntnusamfunnsforskningas/posisjon/
----------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTPLEIER MARGRETHE EDVARDSEN
kommer til Leka sykestue
torsdag 27. august og fredag 28. august.

For timebestilling ring mobil 901 52 243
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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SKOLELUNSJ
Leka kommune v/Barne- og ungdomsteamet (BUT) har de to siste årene arrangert
skolelunsj for elevene på barne- og ungdomsskolen. Skolelunsjen blir servert hver tirsdag.
Skolelunsjen er et ledd i arbeidet med forebyggende tiltak i forhold til psykisk helse rettet
mot barn og unge. Det at alle elevene og lærerne ved skolen kan innta et koselig måltid i
fellesskap, skaper gode relasjoner som er viktige trivselsfaktorer.
For å greie å gjennomføre skolelunsjen er vi avhengig av en del frivillig innsats. Det sendes
forespørsel til elevenes foresatte om de har mulighet til å hjelpe til og vi får mange positive
tilbakemeldinger her. Men mange av foreldrene er i arbeid på dagtid og da er det ikke alltid
så lett å få til å stille opp…
…derfor sender vi nå en henvendelse ut til hele kommunen:
Er det noen som har noen ledige dager og kunne tenke seg å være medhjelper på
skolelunsjen av og til?
Besteforeldre? Pensjonister? Hjemmeværende? Sesongarbeidere? Turnusarbeidere? Andre?
Dette er også en flott mulighet til å bli kjent med skolens barn og unge samtidig som det er
sosialt og koselig å være ”kjøkkenhjelp”!
Har du tid og mulighet til dette en og annen tirsdag i tiden kl. 10. til kl. 13. hører
vi gjerne fra deg!
Ta da kontakt med en av disse innen fredag 28. august:
Grete Johansen
Kjell Arve Sønnesyn

tlf: 90766037
tlf: 90854642

Helsesøster
Barn og unges representant i kommunen

Vaktliste over hjelpere blir satt inn i neste utgave av Lekaposten
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Til alle foresatte i 1. – 10. klasse:
INVITASJON TIL STORFORELDREMØTE
I LILLESALEN I HERLAUGHALLEN
ONSDAG 2. SEPTEMBER 2009, KL 20.00
Tema for kvelden:
- Orientering om MOT, BUT, LUR, (Leka Ungdomsråd)
- Valg av representanter til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
- Eventuelt

Dersom noen har saker de ønsker blir tatt opp på storforeldremøte –
meld fra til oss.
Alle er hjertelig velkommen.
FAU: Tale, Kristin, Rigmor, Annette, Beathe
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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BRUK AV ELEKTRISKE RULESTOLER
Det er den senere tid blitt en god del elektriske rullestoler, og det har kommet flere
henvendelser om hvor disse skal plassere seg i vegbanen når brukeren er ute på tur.
Trafikkreglenes § 1 definerer:
Rullestol er en innretning med 3 eller flere hjul som er særskilt konstruert for forflytting av
en person med redusert gangevne. Egenvekt mindre enn 250 kg (inklusive evnt batterier).
Dersom rullestolen er motordrevet, må den være konstruert for hastighet som ikke
overstiger 10 km/t. Rullestol anses ikke som kjøretøy etter vegtrafikklovens § 2.
Trafikreglenes § 2 pkt. 3 b sier:
Som gående regnes fører av rullestol. Det samme gjelder for øvrig også den som går på ski
eller rulleski, fører sparkstøtting, leier sykkel eller moped, triller barnevogn etc.
Elektrisk rullestol er derfor å betrakte som gående, og skal i utgangs-punktet
benytte veiens venstre side, sett i kjøreretningen.
Motsatt side av vegen kan benyttes dersom rullestolbruker ellers ville bli utsatt for fare,
ellers hvis særlige forhold tilsier det.
Den opplæring som brukerne av slike rullestoler har fått, og som sier at de i
utgangspunktet skal benytte venstre side av vegbanen, er derfor korrekt.
Min oppfordring er derfor:
Vi andre som ferdes i trafikken må ta hensyn til disse trafikantene. Senk hastigheten og
foreta forbikjøring med forsiktighet. Førere av rullestol har samme rett til å benytte veien
som vi som bruker bil eller andre kjøretøy.
Dermed kan vi unngå unødvendige trafikkulykker.
Leka, 19.08.09
Leka-lensmannen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMP LEKA 4. – 6. september
Namdal krets av Ungdom og Fritid i samarbeid med Rondell har lagt til rette for ei helg full
av ulike prosjekter og sosialt samvær der ungdom fra fritidsklubbstyrer i hele NordTrøndelag er invitert. Hver fritidsklubb kan delta med inntil 5 ungdommer + 1 voksen
ledsager – overnatting på Leka B/U skole.
Foreløpig program for helga:
Fredag 4:
• Ankomst med Namdalingen, innkvartering, informasjon om helgens aktiviteter og
påmelding til ulike delprosjektene
Lørdag 5:
• Ulike prosjektoppgaver
• Presentasjon av prosjektoppgavene for alle deltakere, inviterte gjester og Lekas
innbyggere
• Sosialt samvær
Søndag 6:
Evaluering, utsjekk og hjemreise
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Leka Blandakor
starter sangøvelsene igjen
tirsdag 25.august kl 20.00 i lille Herlaughall.
De som var med i koret forrige sesong, tar med velfylte notemapper.
Vi starter med å repetere noen av våre ”glansnumre”
vi skal jo ha jubileumskonsert i oktober!
For nye korister: Ta med godt humør og kom!
Vi ønsker oss spesielt mange nye sopraner, men trenger forsterkninger på alle
stemmegrupper, så hjertelig velkommen skal dere være!
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Leka Blandakor inviterer til

kor–seminar med Per-Oddvar Hildre
11. – 13. september
Vi har nå over 170 påmeldte sangere fra ulike kor,
og har du lyst til å være med, så ta kontakt med Leif Rune Jensen på telefon 970 63 942.
I løpet av ei helg, fra fredag kl 18.00 til søndag kl 17.00 øver vi inn en rekke sanger,
og avslutter med

Seminarkonsert
Søndag 13.september kl 18.00.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Herlaughallen
til denne minikonserten.
Kaffesalg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruteendring Torghatten Trafikkselskap ASA
gjeldende fra 01.09.2009

Fra Skei (Leka)
MA/TI/ON/TO/FR
0650
0800
0935
1035
1240
1340
1440
1540
1640
1815
1915
2030
2230

LØ
0800
0935
1035

Fra Gutvik
SØ

0935
1240

1340
1700
1815
2030

1540
1700
1915
2130

MA/TI/ON/TO/FR
0730
0830
1005
1105
1310
1410
1510
1610
1710
1845
1945
2130
2255

LØ

SØ

0830
1005
1105

1005
1310

1410
1730
1845
2100

1610
1730
1945
2155
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Kurs i nedtaking og merking av gammelt naust
Det gamle lensmannsnaustet på museet skal ned og flyttes.
Derfor blir det først et kurs nå på høsten hvor fokuset er merking/nedtaking. Til våren blir
det påfølgende kurs i å bygge det opp igjen nede ved sjøen.
Kurset er gratis.
Byggmester Joar Hamlandsø vil være kursholder.
Fredag 4. september kl. 1700 og utover
Lørdag 5. september kl. 0900 og utover
Oppmøte på museet, ta med kaffe, mat, verktøy(hammer/brekkjern), klær etter vær
Påmelding til Annette T. Pettersen pr tlf eller sms, 90757956
Frist fredag 28. august. Begrenset antall!
Hilsen Landbrukskontoret i Leka
----------------------------------------------------------------------------------------------------

GUDSTJENESTER
06.09.09

Leka kirke kl 11.00
Gudstj v/ Odd Arne Saltbones - Nattverd.
50-årskonf.jubileum/Konfirmantpresentasjon
(Konfirmantene hjelper til med kirkekaffe på Vonheim)

04.10.09

Leka kirke kl 11.00
Høsttakkefest v/ Odd Arne Saltbones - Utdeling av 4årsbok. Kirkekaffe. Saniteten pynter

01.11.09

Leka kirke kl 11.00
Gudstjeneste, nattverd. Vi minnes våre døde

29.11.09

Leka kirke kl 14.00
Lysmesse v/ Odd Arne Saltbones - Kirkekaffe
v/konf.foreldre

24.12.09

Leka kirke kl 12.00
Julegudstjeneste

25.12.09

Leka kirke kl 11.00
Høytidsgudstjeneste

---------------------------------------------------------------------------------------------------TIL SALGS:
Ovn Jøtul Pepite 220, 2 år gammel selges for kr. 4.000,Henv Asbjørg Juliussen, tlf 743 99 799
---------------------------------------------------------------------------------------------------TIL SALGS:
PC-bord selges
2 senger for
Guttesykkel (7-12 år)
Jentesykkel (5-8 år)

kr.
kr.
kr.
kr.

2.000,2.000,1.000,500,-

Henv. Solbjørg Wigum, tlf 743 99 849 / 977 03 112
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mot nye tider…
Som ydmyke utøvere av den edle sirkuskunst
må vi alltid se forrover. Til neste plass og neste
forestilling. Til å møte et nytt publikum. Når
lyset slukkes i manesjen, er siste forestilling
gått over i historien. Vi kan aldri få spilt den
om igjen eller endre dens innholdt. Vi er
levende gjøglere i en virkelig verden. Det
finnes ingen knapp som kan spole tilbake, og la
oss gjøre ting om igjen eller annerledes. Derfor
er alltid vårt blikk og våre tanker rettet mot
neste spillested, den neste forestillingen og det
nye publikum, som fyller teltet fra losjestol til
siste benk på tribunen. Sirkusmanesjen er et
burlesk bilde av verden utenfor teltet, og vi tar
med oss utfordringer og speilinger av
samfunnet inn i manesjen og presenterer det
med artistens gjøglende skøyerblikk for vårt
publikum.
Alvor og glede, utfordringer og nederlag.
Virkelighetens forestilling bød oss på motgang langt utenfor sagmuggens romantiske
irrganger i året som gikk. Men vi har klart å legge det bak oss. Vi er nok en gang på vei til
et nytt sted og til et nytt publikum. Alt tankegods har vi snudd mange ganger, analysert og
vurdert. Med hånden på et bankende sirkushjerte slår vi nå fast at Cirkus Agora igjen er på
vei – annerledes og bedre. Vi har tatt pulsen på en ny sirkusverden, åpnet dørene når
kreative impulser har banket på. Vi vil være forankeret i det nostalgiske, og samtidig la nye
tanker og visjoner være motor og drivkraft. Vi som lever vårt liv rundt manesjen, er
oppvokst med sirkuset historie og føringer.
Dyr og sirkus har hørt sammen i generasjoner. Hester har vært det bærende element blant
de firebente artister, det samme har spennende eksotiske dyr, som før i tiden ikke var
vanlig skue for alle. Dyr har vært sirkusenes pulserende hjerte og ofte forestillingens ansikt
og trekkplaster.
Men, sandelig om vi vet, kanskje er det ikke slik lenger. Uendelig mange ganger har vi selv
latt oss begeistre av imponerende samspill mellom dyr og mennesker i manesjen. Men de
forestillingene er jo også spilt og lyset er blitt slukket i manesjen.
Vi skal til et nytt publikum som har nye ønsker og et nytt blikk på oss som er gjøglere i
sagmuggens forunderlige verden. I årets forestilling har vi valgt å la oss inspirere av nye
tiders tanker om sirkus.
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Verdens største og mest omtalte – Cirque du
Soleil – lar artistenes teatralske presentasjon
være rammen i sine forestillinger. Mange
såkalte ny-sirkus forsøker det samme. I årets
forestilling lar vi selv de firbente artistene
hvile, og har hentet artister nettopp fra Cirque
du Soleil.
Vi vet at like viktig i en god forestilling er det
nye og ukjente, som det forutsigbare og
overraskende.
Norges nyeste tilskudd i artistadelen er den
unge Veronica Ljosnes fra Fredrikstad. Elev fra
sirkuslinjen ved folkehøyskolen på
Nordfjordeid, som vi selv var med på å starte
for noen år siden. Selvsagt skal hun få leve
sine drømmer under nettopp vår sirkuskuppel
Vi er rett og slett stolte når hun går inn og hilser publikum. Hun er fremtiden og vi er på vei
til neste plass. Ikke bare til et sted, men også med et nytt innhold. Og i vår søken etter noe
nytt og annerledes, lar vi dette bli det nye og drivende i vårt tilbud til publikum.
Så vær velkommen langs sagmuggens bedding, til en sirkusverden som er like ny for oss
som den er for dere. Og vi lover at den skal være nostalgisk forutsigbar i all sin nytenkning
og annerledeshet.
–Og la meg få si det som det alltid har vært sagt: Hals og beinbrudd, mine venner, hals og
beinbrudd…..
Jan Ketil Smørdal, direktør
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til Lekaposten:
Tillater meg å få komme med noen opplysninger vedrørende pris for legging av fast dekke
på Leka.
Når det gjelder pris som ordfører Haug viser til, vet ikke jeg hvor det er hentet fra.
30-35 millioner kr for legging på 18,7 km fylkesvei.
Når det gjelder veien fra Solsem vegkryss til Aune-Stein-Kvaløy-Leknes er denne veien
opprustet for ca 3 år siden, og er på det nærmeste klar for legging av fastdekke nu.
Etter konntakt med Kolo veidekke Namsos 12.08.09 ble det opplyst at pris pr dato var
ca kr. 150,- ca pr kvadratmeter ferdiglagt dekke + moms.
Ved 3,5 meter bredde på vei, og ca 10,5 km lengde blir det 36750 kvadratmeter,
og en pris av kr 6,9 millioner.
Dette til orientering til de som er interessert i fast dekke på nevnte vei.
Arnljot C. Pedersen

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

Til Lekaposten:
Vi som har feriehus på Lekas ”bakside” har hatt en kjempesommer
med mange store og små gleder til tross for støvrøyk- men en kosestund har forsvunnet –
Vi gleder oss til å få Lekaposten i postkassen, men den har vi ikke sett i sommer.
Den er grei å få for oss feriefolk så vi får følge med hva som skal hende her på øya.
Vi håper dere gir oss den i postkassen i alle fall til neste sommer.
Ha en fin høst – hilsen fra Ester Synnøve Kvalø
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Tur til Heilhornet
Lørdag 22. august prøver vi på en tur
til Heilhornet (med værforbehold)
Vi møtes på Skei kl. 0745 for eventuell samkjøring av biler (trenger ikke kjøre en i hver bil…) og
tar 8 ferga fra Skei. Vi kjører til en stor utkjørsel på venstre side noen hundre meter etter
Heilhornet hotell og setter bilene der. Det går en merket sti på den andre siden veien av denne
utkjørselen.
Stien deler seg og det er viktig og holde seg til stien som går mot høyre, ellers havner vi på Kula.
Dette vil være en familietur, så vi må beregne å bruke hele dagen.
Alle tar med mat, drikke og det de pleier å ha med i sekken på en fjelltur.
Lurer dere på noe, send en sms til Annette Pettersen, 90757956
Velmøtt til en trivelig fjelltur
Leka IL.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Timeplan 2T Leka IL 2009
1. august til 15. september
Kl

Mandag

Torsdag

18:30

Spinn 45
Kjell Arve/Willy/Annette

19:00
19:30
20:00

Bodypump
Marianne/Siv
Step-styrke
Annette

21:00

Har du lyst til å spinne når vi stepper er det mulighet for det.
Og så kan du bli med på styrke og uttøyning etterpå.
Romaskin og Tredemølle står på et eget rom og er klare for å tas i bruk.
Kan benyttes i åpningstiden.
Åpningstider:
Mandag: kl. 20.00 – 21.30
Torsdag: kl. 18.30 – 21.30

Time/dobbel
1. mnd

kr. 50,kr. 100,-

Vi starter for fullt fra 15. september.
Velkommen til alle sammen, også dere som er på besøk!

2T Leka IL
(Vi er i kjelleren på helsesenteret, inngang bak)
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Samtidig som forrige utgave av dette avanserte organ havnet i allmuens
postkasser ble denne spaltes leverandør en viss oppmerksomhet til del:
Med navns nevnelse å få verbal juling av selveste kommunens ledelse er
forhåpentlig ikke en allmenn foreteelse i denne fredelige bit av kongeriket.
Når en samtidig i den lokale dagspresse blir fremstilt som uopplyst og lite oppdatert i politikkens
verden, så vekker slikt ”ålment åtgaum” som det heter seg i offisiell språkbruk. Vi har tatt
kommuneledelsens karakteristikker til orientering, og innrømmer gladelig at vi selv i fremskreden
alder så absolutt har forbedringspotensiale. Vi kan likevel ikke la være å rette en lett skjelvende
pekefinger til denne kommunale oppmerksomhet: Når en samtidig skal irettesette to ”tilfeldig
ferierende” og to forskjellige innlegg i to forskjellige media så blir det ikke lett for den uhildede
leser å henge med. Da blir det heller sommerlig surkål enn ”overmoden agurk” utav det.
Nå er det kommunale informasjonsorgan ikke noe egnet forum for polemikk med kommunens
valgte organer. Det får om nødvendig skje i den lokale dagspresse. Det er ikke umulig at vi etter
å ha kommet over skrekken sender et lite bidrag den veien. Den som lever får se.
Vi er ikke verre faren enn at vi mer eller mindre ufortrødent vil fortsette å levere stoff til denne
spalte så lenge Grunnlovens § 100 antas å gjelde, også hersteds, og ikke et enstemmig
kommunestyre finner det uforsvarlig å slippe til folk i dette fornemmelige og fremskutte organ,
folk som påstås å være uvitende om både politiske og andre styringsmessige forhold på denne
kant av landet..
Vi er ved slutten av hundedagene. Larsok er vel overstått og snart er det Barsok – slik det
fremgår av sitater fra salig L.D. Klüver nedenfor. De fremherskende sydvestlige vinder er
kommet tilbake og med dem den nedbøren både gårdbrukere, hageeiere og annet bra folk har
ventet på i ukevis. Det høstes i luften mens landallmuen baller i vei med andreslåtten.
Et nytt skoleår er begynt og nå venter vi bare på opprettelsen av øyas kommunale feberklinikk vi har ”årvåkent” oppfattet at slike skal etableres over hele landet. Svineinfluensaen kan bare
komme – vi er beredt!
Vår faste kilde til gode råd, Lorents Didrik Klüver, har også et par hint det oppvakte og faglig
ajourførte medlem av landallmuen bør merke seg:

Den 10de dag i August kaldes Laurentius: fra den til den 20de er det meget farlig for
Nattefrost, i særdeleshed ved den Nymåne, som da indtræffer.
Den 24de kaldes Bartholomæus, før denne Dag bør du have dine Ærter opskaaret. Nu kan
man lægge Høns og faae gode Kyllinger til Værpefugle, men ikke sildigere paa aaret.
Samle nu og forvar i Klid eller Avner de Hønseæg, du vil have til Vinteren, thi de som nu
falde, holde sig længst friske.
Ord og uttrykk som lekværinger brukte før i tida:
Ord
Kjengka – kløyvd hode av fisk, helst torsk, slik at bare kjakene er igjen, ferverken – helt
bortkastet, oleint (tjukk l ) – vanskelig fremkommelig, ulent, mærraflåar (tjukk l ) - uvøren og
uforferdet person
Uttrykk
De’ e nån’ som ein heiller såg helan på ejn tên’ (tjukke l – er) - Det er noen en heller så gå sin
vei enn komme.
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Vi hilser og gratulerer...
HJERTELIG TAKK
for alle gavene vi fikk i forbindelse med Kåre Buviks begravelse, tils. kr. 8.690,-.
En fin minnegave til Gutvik Bedehus
Tusen takk til alle givere og takk til familien.
for Gutvik Bedehus
Bjørg Guttvik (kasserer)
Takk for oppmerksomheten i forbindelse markering av 2 x 70 år.
Molfrid og Harald
MINA
Gratulerer så mye med dagen 20august.
Tenk at du allerede har blitt 1år.
Feiring av dagen blir førstkommende onsdag.
Klem fra Mamma og Pappa
Hei Bestefar
Gratulerer med dagen 23 august
Klem fra Mina
Vestre`s sommergalleri var vellykket.
Med rundt 50 besøkende hver åpningsdag som varte i 3 timer.
Gjesteboka`s vinner er Mariann Nordhuus Nilsen.
Premien er et innrammet fotografi.
Hilsen Lotte A. H.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

RANDI-BUA på Høgbakken har åpnet
Nytt – brukt – gammelt – bøker – blad – håndarbeid
Åpningstid:

1030 – 1400
1800 – 1900

mandag til lørdag
mandag til fredag

Ta kontakt for besøk utenom åpningstid, telefon 743 99 671

VELKOMMEN INNOM
Hilsen Randi
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MAN

ONS

FRE

1100 - 2300 åpen solstudio - Lidia
1130 - 1330 åpent bibliotek
1100 - 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1700 - 1800 småbarntrim Herlaughallen
1800 - 1900 fotballtrening miniputt (3-5 kl)
2000 - 2100 step 2T
2000 - 2200 fotballtrening
1100 - 2300 åpen solstudio - Lidia
1100 - 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1830 - 1930 åpent bibliotek
1900 - 2030 miniatyrskyting – kjeller
Lekatun
2000- 2200 Linedance Lille Herlaughallen
2000 ------- volleyball Herlaughallen

TIR

1100
1130
1100
1500
1800
1930

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1330 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
- 1900 fotball smågutt/pike
- 2100 fotballtrening (6-9 kl)

TOR

1100
1100
1830
1930
2000
1930
2100

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
-------- spinn 45 2T
-------- bodypump 2T
-------- bingo
- 2100 fotballtrening (6-9 kl)
- 2200 badminton

1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmia

LØR

1100
1100
1800
1100
2000
2100

- 2100 åpen solstudio - Lidia
- 1600 åpen frisørsalong – Ludmila
-------- fotballtrening – ungdom
- 2100 åpen solstudio - Lidia
-------- bingo
- 2200 badminton

SØN

AUGUST
Lørdag
Torsdag
Fredag

22
27
28

Lørdag

29

SEPTEMBER
Onsdag
Fredag

2
4

Lørdag

5

Søndag

6

Onsdag
Fre-søn
Søndag
Mandag

9
11-13
13
14

OKTOBER
Lørdag
Søndag

03
04

Markering av Leka Blandakors 90-årsjubileum
Gudstjeneste Leka kirke kl. 1100 – høsttakkefest, utdeling av 4-årsbok,
kirkekaffe ved Leka San.forening

01
29

Gudstjeneste i Leka kirke kl. 1100
Lysmesse i Leka kirke kl. 1400, kirkekaffe ved konfirmantforeldre

15
24
25

Vi synger julen inn – Leka kirke
Julegudstjeneste i Leka kirke kl. 1200
Høytidsgudstjeneste i Leka kirke kl. 1100

NOVEMBER
Søndag
Søndag
DESEMBER
Tirsdag
Torsdag
Fredag

Tur til Heilhornet
Fotpleien på Leka sykestue
Fotpleien på Leka sykestue
Forhåndsstemmegivning Lekatun kl. 1900-2100
Forhåndsstemmegivning Gutvik Grendahus kl. 1100-1330
Cirkus Agora Herlaughallen kl. 1700
Storforeldremøte 1. – 10. klasse, Lille Herlaughall kl. 2000
Kurs i nedtaking og merking av gammelt naust
Camp Leka – fritidsklubbstyrer i Nord-Trøndelag kommer til Leka
Kurs i nedtaking og merking av gammelt naust
Camp Leka – fritidsklubbstyrer i Nord-Trøndelag kommer til Leka
Forhåndsstemmegivning Lekatun kl. 1100-1330
Camp Leka – fritidsklubbstyrer i Nord-Trøndelag kommer til Leka
Gudstjeneste Leka kirke kl. 1100, presentasjon av neste års konfirmanter,
50-årskonfirmantjubileum
Forhåndsstemmegivning Leka sykestue
Korseminar ved Per Oddvar Hildre, arr. Leka blandakor
Stortingsvalg – åpent valglokale Lekatun (alle kretser) kl. 1300-1600
Stortingsvalg – åpent valglokale Gutvik grendahus
kl. 1100-1630
AL Fjellvang, Solsem kl. 1100-1630
Lekatun
kl. 1100-1900
Kirkevalg – åpent valglokale Lekatun
kl. 1100-1900

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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