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________________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000

LEKA KOMMUNES SØPPELORDNING FOR HYTTE OG
FRITIDSHUSEIERE / ANDRE GJESTER
Som en prøveordning for sommersesongen 2008 har Leka kommune leid en
søppelcontainer. Her kan besøkende og sommergjester levere sitt søppel etter behov.
Containeren er plassert på utsiden av miljøtorget.
Containeren er utstyrt med lås. Nøkkel kan kvitteres ut i kommunens ekspedisjon mellom
08.00 og 15.00 på hverdager.
Ved levering betales et gebyr på kr. 40.- pr. sekk.
Skal denne ordningen bli permantent betinger dette at flest mulig benytter seg av tilbudet.
Leka kommune vil evaluere bruken etter 2008 sesongen.
Med vennlig hilsen
Leka Kommune
Uteavdelingen

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

INFO fra NAV Leka
Åpningstider Uke 20:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

13. mai:
14. mai:
15. mai:
16. mai:

Stengt
Stengt
Åpent – kl. 10.00 – 14.00
Stengt – telefontid kl. 09.00 – 15.00

Tirsdag og onsdag er det ingen på NAV Leka, så telefoner blir satt over til NAV Nærøy.
Tlf. 74 73 25 10
e-post: nav.leka@nav.no
www.nav.no
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bekjempelse av parkslirekne og kjempeslirekne
Disse artene er innført til Norge som prydplante,
og har spredd seg ut i naturen,
langs grøftekanter og avfallsplasser.
Planten er svartelistet i Norge,
og det er viktig å bekjempe videre spredning.
Det finnes flere spredte forekomster i Leka.
Plantene har stor vekstkraft og kan bli 2-3m høg
og danner ugjennomtrengelige kratt med kraftige stengler.
Plantene sprer seg både ved rotstengel og ved at
planterester blir "dumpet".
Røttene kan gå dypt (inntil 7m) og kan spre seg 2m i året.
Bekjempelse:
Vurdering og anbefaling fra Bioforsk Plantehelse på Ås.
Planteforsk har ikke gjort sprøyteforsøk på parkslirekne,
slik at de ikke har noe konkret å anbefale ut i fra forsøk.
Helge Sjursen ved Bioforsk tror at Roundup vil kunne ha en viss effekt:
Bruk da 500 -800 ml/daa og sprøyt når parkslirekneet er ca 20 cm høyt.
Hvis parkslirekneet ble for høyt (over en halvmeter) trodde han
effekten ville bli mindre.
Men som sagt det er ikke gjort forsøk på dette i Norge.
PS. Dette er sterk dose og det kreves sprøytesertifikat
for innkjøp og handtering.
(Roundup kjøpt på hagesenter etc.
er tynn blanding og vil ikke gjøre nytten).

Landbrukskontoret
---------------------------------------------------------------------------------------------

For medlemmer med make i Leka Skytterlag
Lørdag den 24. mai 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
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Nå har også Leka barnehage fått sitt eget lille bibliotek.
Onsdag 30.april var det åpning av mini-bibliotek i
Leka Barnehage.
Med bøker, ballonger og barn på plass gjenstod bare
snorklippingen. Den sto 2 år gamle Isak Skorstad Strand
for. Åpningen ble markert videre med frukt og en
lesestund.

Isak Skorstad Strand og Linda Hansen

Tiltaket er et resultat av samarbeidet bibliotekene i
namdalsregionen har etablert gjennom
Namdalsbibliotekene. Barnehagebibliotek er allerede
kommet i gang på Rørvik, Kolvereid og Namdalseid.
Erfaringene derfra er gode, og vi regner med at dette vil
bli et populært tilbud også i barnehagen på Leka.

Leka folkebibliotek har liten åpningstid og har savnet store deler av småbarnsfamiliene i
åpningstiden. Med et mini bibliotek lagt til foreldrenes arena, vil det være enklere å låne litteratur.
Dette vil være en prøveordning hvor man skal utvikle gode rutiner.
Pedagogisk leder Linda Hansen stiller seg positiv til det nye tiltaket i barnehagen, som fører til
lettere tilgang på barnebøker for både barn, foreldre og barnehageansatte. Gode bøker skaper god
lesevaner og stimulerer til økt leseglede og leselyst.
Linda håper foreldrene vil benytte seg av lån av bøker fra mini biblioteket i barnehagen.

Fornøyde lesere i Leka barnehage under åpning av mini-bibliotek.

4

Bibliotekets åpningstider
Fra onsdag 14.mai vil biblioteket være åpent
mandag 11.00-13.00
tirsdag 11.00-13.00
onsdag 18.30-19.30
Biblioteket holder stengt onsdag 21.mai på grunn av møte.
Ønsker alle nye og gamle lånere velkommen.
BEATE
----------------------------------------------------------------------------------------------

HAR DU FOR MANGE BØKER?
Jeg er interessert i å kjøpe eller overta bøker og hefter, nytt og gammelt,
lest og ulest – faglitteratur, romaner, dokumentar, veiledninger, samlinger,
både for voksne og barn.
(Ikke interessert i damepocket-serier utgitt etter 1984.)
Kirsti Hoff, tlf 979 60 687
----------------------------------------------------------------------------------------------

Rimelig robåt 14-15 fot med motorfeste ønskes kjøpt.
Tom Thorsen, tlf 99 47 05 21
----------------------------------------------------------------------------------------------

Er det noen som har barnesykler de ikke har bruk for?
3-hjulssykler, liten sykkel med støttehjul eller større, huskestativ eller
andre uteleiker for barn fra 2 år og oppover til skolestart.
Ring Leka kommune, 743 87 000 Lillian

---------------------------------------------------------------------------------------------Hus til leie – langtidsleie – på Solsem

Sokkel:
inngang
Hytte:

2 soverom, stue/kjøkken, dusj og wc, stort vaskerom, egen
2 soverom, stue/kjøkken, dusj og wc

Pris kan diskuteres.

Kontakt Kåre Harald Lysfjord, mobil: 958 26 529
----------------------------------------------------------------------------------------------

Ønsker å kjøpe oksekalver.

Ønsker å kjøpe nyfødte og opp til 1 mnd gamle oksekalver.
Eldre enn 1 mnd kan vurderes.
Kontakt Åsmund Nilsen
TLF 95181583
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SOLSTUDIO I GAMMELBANKEN
Vi har med etableringen av solstudioet i gammelbanken forsøkt å få til et nytt
tilbud på Leka.
Etter ca. 3 ukers drift har vi opplevd at ting er blitt ødelagt i venterommet, og at
flere personer har brukt solrommet/sola samtidig.
Solsenga er beregnet for kun èn person.
Da den koster svært mye, vil en ødelagt solseng føre til at hele tilbudet opphører.
Vi håper at alle vil bidra til å beholde tilbudet i Leka kommune.
Med vennlig hilsen Lidia.

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

SKYTING OM
LEKA KOMMUNES POKAL
PÅ
GUTVIK SKYTTERHUS
SØNDAG 25. MAI 2008
PÅMELDING:
GUTVIK SKYTTERHUS KL. 1400-1430
VELKOMMEN
Arr. Gutvik skytterlag

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

PLANTEDUGNAD
på Leka kirkegård.
Vi satser på å få plantet det meste av blomster
langs innkjøringsvei og i stor-bed på dugnad i år,
kanskje rekker vi også å få satt ned blomstene
på de gravene det er spesielt innbetalt for.
I skrivende stund er det ikke klart når
gartneriene har bestillingene klar til utsending,
så tidspunkt for dugnad blir kunngjort med oppslag,
eventuelt pr. telefon til de som har varskudd
at de stiller til tjeneste for dette formålet.
Ingen gartnerier hadde større blomsterpartier
ferdig før 17.mai, mest sannsynlig kommer plantene
mellom 19. og 22. mai.
Vi ønsker at tid på dagen skal passe flest mulig, og har du innspill,
spørsmål, eller bare ønsker å si fra om at du er med på dugnad,
så kontakt enten Kjetil, Arve A. eller Kirsti H.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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DUGNAD
VED IDRETTSLAGSHUSET
TORSDAG 15. MAI KL.17
MØT OPP OG BLI MED PÅ Å GJØRE UTEOMRÅDET
FINT TIL 17. MAI OG SOMMEREN!
LEKA I.L.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nå er vi igang med en ny sesong gjennom amdassadøravtalen
Leka IL har med Nord-Trøndelag Idrettskrets, og vi håper at også
sanitetsforeninga henger seg på avtalen....
Vi vet at det er mange som er fysisk aktive, og vi ønsker at ALLE registerer seg på
www.norges-sprekeste.no når de har vært fysisk aktiv i minst 30 minutt, og målet
er at 80 % av befolkninga er fysisk aktive minst 2 ganger i uka!
Har du spørsmål, ta kontakt med Aina Hege eller Annette.
Ønsker alle en god fysisk aktiv vår, tenk på hva godt det gjør for helsa :o)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Åpen svømmehall
Lørdag 10. Mai
Fra kl 11.00-13.00
Salg av kaffe,vafler
Loddsalg
Gratis inngang
Ta med familien til vårens siste badedag
Barn som ikke er godt svømmedyktige
må komme i følge med voksne.

Velkommen til en trivelig badestund
Arr Leka Svømmegruppe

7

GUDSTJENESTER
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. 19.30
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
17.05.

opptreden i gudstjenesten kl.11.00

28.05.

kl.16.30: opptreden og øvelse på sykestua

11.06.

kl.16.30-17.30: avslutning.

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

Norges nasjonalsang

Norges fedrelandssang

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
På vår far og mor
Og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.

Gud signe vårt dyre fedreland,
og lat det som hagen bløma.
Lat lysa din fred frå fjell til strand
og vetter for vårsol røma.
Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma.

Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson (1832 - 1910)
Melodi: Rikard Nordraak (1842-1866)

Tekst: Elias Blix (1836-1902)
Melodi: Christoph Ernst Friedrich Weyse (1774-1842)
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Vi møtes på Grendahuset kl.13.00
Vi starter med å gå tog
Salg av middag, kaffe, kaker, is, brus og pølser
Allsang
Tale for dagen v/ Knut Guttvik

Komiteen
-------------------------------------------------------------------------------------------------

0900
1100
1145
1200
1200
1230
1400

Bilkortesje – start ved Leka skole
Gudstjeneste i Leka kirke
Nedlegging av krans ved bauta
Herlaughallen er åpen med kaffesalg
Leka blandakor synger på Leka sykestua
17. mai-tog start fra Leka sykestue
Salg av middag (kjøttkaker og ertestuing)
Leker for barna
Leka Blandakor synger
Tale for dagen
Stafett for voksne – arbeidsplasser, organisasjoner, private grupperinger
Komiteen utfordrer spesielt disse til å stille lag:

)
)
)
)

2T
A-laget
Sykestua
Bondelaget

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

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

I forrige utgave av dette for ”øens” befolkning så
fornemmelige og helt nødvendige organ, det vil si om en vil være informert
om både tingenes tilstand og planer for den nærmeste fremtid,
kunne vi meddele om snøvær og en vinter som ennå viste litt muskler.
Bare to uker senere synes dette å være fjern historie.
Gårsdagen på de kanter av kongeriket som denne spaltes uanselige medarbeider
tilbringer sine hverdager ble notert som årets første sommerdag med nesten
21 grader på de mest skyggefulle steder i nærområdet. Bladene på bjørka utenfor vinduet
har bare på et par dager vokst fra et museøres størrelse til tilsvarende større gnageres ditto.
På denne siste dagen i april, når dette skrives, tar vi frem Mads Bergs gamle ”Skolens
sangbok” og finner D. Jägers hyllest til den måneden som ligger foran:

Kom mai, du skjønne milde, gjør skogen atter grønn,
og la ved bekk og kilde fiolen blomstre skjønn.
Hvor ville jeg dog gjerne at jeg igjen deg så!
akk, kjære mai, hvor gjerne gadd jeg i marken gå!
Vår aldri sviktende hjemmelsmann for praktiske og mer jordnære betraktninger med
landallmuen som målgruppe, Lorents Didrik Klüver, har også for mai visse bemerkninger:

Den tredie Dag i denne Maaned kaldes Korsmesse. Ved den Tid holde gamle
norske Folk det for en Vished, at en kort, men stræng kulde infalder.
Nu er den bedste Springtid for dine Kjøer, lad derfor din Tyr (i våre dager
inseminøren! ) slippe til dem. Giv nu og dine Kjøer smaahakket Hvidløg og
Lubbestik blandet i Salt og Meel, en liden Del hver Morgen i nogle dage, saa
befries de fra Sygdom i Melkeaarene.
Etter denne noe omstendelige innledning er det på tide å gå over til spaltens egentlige
hensikter? gamle ord og uttrykksmåter brukt før i tida, både på sagaøya og andre
nærliggende områder:
Ord:
Gauksjur (hungjøk, det er hannen som galer - sier ko-ko), tøkjå (taket), fêr seg ( lite sjenert,
tidlig for alderen), hærrin (skrubbsulten).
Uttrykk:
”Ho va’ både bokk å’ bjyinn” (Hun klarte det meste, mannen var kanskje borte på arbeid
eller død, og hadde ansvar for både barn og gårdsdrift)
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Vi hilser og gratulerer...
Tusen takk til Leka Sanitetsforening for pengene vi har fått
til vår tur til Norway Cup sommeren 2008.
Fra Ove Andreas, Jonas, Otto og Simon Andreas
Guttespillere på Nærøy/Rørvik/Leka laget.
Hipp hurra for Sigve som hadde 8 årsdag den 8. mai.
Gratulerer også til Magnus som fyller 1 år samme dag.
Fra Siri, Simon Andreas, mamma og pappa
BUT sender en hjertelig takk til Bygdekvinnelaget for gaven de fikk til å kjøpe
dekketøy til skolelunsjen/ Herlaughallkjøkkenet?
Alt er innkjøpt og allerede i bruk!!! :-)
Hipp hurra for Ole Tobias som fyller 5 år den 17.mai!!!
Klem fra Isabell!
Isabell Hakkebo! :0)
Gratulerer med dagen som var 10.april. nå er du 4 år!
Vi hadde en kjempefin bursdagsfeiring på lørdag 12.04.
Tusen takk til alle gjestene for fine gaver.
Mange klemmer fra mamma, pappa, besteforeldrene i Norge, babushka, dedushka,
prababushka v Rossii (mormor, morfar, oldemor i Russland).
Tusen takk for alle gaver, blomster og hilsener til meg og mine foreldre i anledning
konfirmasjonen min lørdag 3.mai!
Hjertelig takk til alle som hjalp til med mat og selskapeligheter,
ingen nevnt og ingen glemt!
Og til sist; en stor takk også til turbokjøkkenchef Bjørn Harald!
Hilsen Kristoffer Johansen.
Hipp hurra fer Line MP som bli 15 år i mårrå 10. mai
Stor bursdagsklem fra mamma og Julie – vi e kjæmpegla i dæ!
Tusen klæmma og gratulasjoner til Line på hennes 15-årsdag den 10. mai.
Hilsen farmor og farfar
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MANDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1700-1800 - Småbarnstrim i Herlaughallen
2030
- STEP på 2T
2000-2200 – Fotball A-lag

ONSDAG
1830–1930 - Åpent bibliotek
1800-2000 - Miniatyrskyting på skytterbanen
1900-2000 – Allidrett jenter 8.,9., og 10. klasse
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

MAI
Lørdag
Søndag
Onsdag
Lørdag
Onsdag

10.
11.
14.
17.
21.

Lørdag

24.

Søndag

25.

Onsdag

28.

Lørdag
JUNI
Lørdag

31.

Åpen svømmehall kl. 1100-1300 – salg av kaffe, vafler
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
Skyting om Leka kommunes pokal på Gutvik skytterhus kl. 1400
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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