Utgiver: Leka kommune

Dato: 20/03 - 2009

Nr: 06/09

Ungdom og voksne som er med på fotball, badminton, linedance,
spinning, step, volleyball med m.m. - dvs

ALL aktivitet i hallen og på 2T –
HUSK Å BETALE MEDLEMSKAPET DITT/DERES I LEKA IL
Årskontingenten for medlemskap i Leka IL er absolutt overkommelig for alle –
faktisk ikke mer en enn ”Grandiosa og en six-pack” til fredagskvelden….
Barn/Ungdom frem til 16 år 200 kr pr år!
Ungdom/voksne fra 16 år og opp kr 250 pr år!
Familie kr 400 pr år!

Konto: 4468 14 08 050 –
(det er også mulig å betale kontant til Annette Th. Pettersen)☺
Takk til alle dere som allerede er medlem. Det betyr mye.
Innbetalt kontingent sikrer at vi kan drive med alle aktivitetene – til glede for store og små.
Hilsen Styret i Leka IL

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 27. mars
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 03. april
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: 03. april, 24. april, 8. mai, 22.mai, 05. juni
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___________________________________________________________________

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000

Offentlig høring – varsling om planoppstart:
Kommunestyret behandlet i sak 07/09 Kommuneplanens Samfunnsdel - Godkjenning av
planprogram – høringsversjon.
I hht til plan- og bygningslovens § 4-1 legges forslag til planprogram ut til offentlig høring i perioden
20.03 – 20. 04.09.
Forslag til planprogram finner du på Lekatun og www.leka.kommune.no
Innspill sendes Leka kommune v/ rådmannen, 7994 Leka innen 20. april.
Planprogrammet behandles i kommunestyret 28. april.
Plan- og bygnignslovens § 4-1
For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige
virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et
planprogram som grunnlag for planarbeidet.
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke
alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring
og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes
ordinært av planmyndigheten.
Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram
vurderer at planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal dette
framgå av uttalelsen til forslaget til planprogram.
Dersom planen får vesentlige miljøvirkninger i en annen stat, skal planmyndigheten sende forslag
til program for planarbeidet til berørte myndigheter i denne staten til uttalelse.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Kunngjøring fra Leka kommune
Leka kommune skal igangsette oppussingsarbeid og utvidet vedlikehold på Leka barne- og ungdomskole
våren 2009. I den forbindelse skal det engasjeres en del ekstern hjelp innenfor områdene bygg og
konstruksjon, herunder bygg og vedlikeholdsarbeid i tre og mur. Det vil også være behov for innleid hjelp
ift. utvendig maling / beising.
Leka kommune vil også utføre nødvendig og ekstraordinær vedlikehold på kommunens veier i 2009
Med forbehold om kommunestyrets godkjenning ber kommunen interesserte gi pristilbud ift
spesifikasjoner samt oversikt over kvalifikasjoner
Pristilbud på.:

•
•

Timepris på trearbeid ( snekker, tømrer)
Timepris på murerarbeid (murer el tilsvarende)
Timepris malingsoppdrag

•
•
•

Timepris på liten gravemaskin
Timepris på traktor m henger
Timepris på traktor
Timepris på lift.

Utstyr:

Priser med kvalifikasjoner samt skatteattest sendes rådmannen innen 01.04.09
Kontaktperson Leif Pettersen 95826528
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Sykepleie, bachelorgradsstudium
Nytt tilbud:
Dette er et samarbeidsprosjekt med Vikna, Nærøy og Leka samt Bindal og Sømna kommuner.
Fra høsten 2009 og til 2013, skal Høgskolen i Nord-Trøndelag(HiNT) legge en måltallsklasse til
Ytre Namdal med studiested YNVS i Rørvik. Studiet er et desentralisert fireårig studie i
sykepleie(Bachelor). Opptak og deltakelse i studiet tilpasses personer som allerede bor og jobber i
regionen og som fortsatt ønsker å bo og jobbe her etter studiet.
Sykepleiestudiet foregår i Rørvik. Studieplassene forbeholdes søkere som har et arbeidsforhold til en av 5
spesifikke kommuner i Ytre Namdal. Leka kommune har 3 studieplasser.
Utdanningen består av teoretiske og praktiske studier. Første studieår omhandler grunnleggende sykepleie
og forebyggende helsearbeid. Andre studieår omhandler sykepleie til pasienter i sykehus. Tredje studieår
omhandler psykisk helsearbeid, hjemmesykepleie, eldreomsorg og veiledning samt videreutvikling av
forståelse for sykepleie som fag og yrke.

Søknadsfrist 15. april
For mer informasjon: www.hint.no
Ta også gjerne kontakt med Tove Kvaløy (743 87 217) for mer informasjon.
----------------------------------------------------------------------------------------------

rørosmuseet

bygningsvernsenteret
Kurs i Tørrmuring, Steingarder, Leka i Nord-Trøndelag
Vi prøver å få til kurs i tørrmuring, steingarder med mer. Det er plass til bare 10 deltakere, så først til
mølla. Vi håper på at vi skal kunne tilby kurset gratis.
Påmelding til Annette T. Pettersen pr tlf: 74387017 evnt sms 90 75 79 56
Fristen er fredag 27. mars!

Kursprogram :
Lørdag 18. April 2009
08.00-11.30 Introduksjon (teoretisk gjennomgang inne)
11.30-12.00 Lunsj
12.00-16.00 Gjennomgang av skader og skadeårsaker. Nedplukking av mur.
17.00-20.00 Praktisk muring
Søndag 19. April 2009
08.00-11.30 Praktisk muring
11.30-12.00 Lunsj
12.00-16.00 Praktisk muring
17.00-20.00 Praktisk muring

Mandag 20. April 2009
08.00-11.30 Praktisk muring
11.30-12.00 Lunsj
12.00-16:00 Praktisk muring, oppsummering og avslutning.

Kursleder: Christer Börjesson
Deltagerne stiller med eget verktøy.
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Leka
Bente Eiternes er tilsatt som ny leder på NAV Leka.
Hun starter i jobb 01. april 2009.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Biblioteket
Åpningstid på biblioteket i påsken – stille uke:
Mandag
1100-1300
1800-1930
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dyrevelferdskurs
Tine og Bsf jobber med å få ut kursbevisene.
Så vi håper at dere skal få de i den nærmeste fremtid.
BSF Leka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Årsmøte i Leka Bygdemuseumslag
Leka Bygdemuseumslag har årsmøte på Vertshuset Herlaug onsdag 22. april kl. 20.00.
Vanlige årsmøtesaker. Servering.
Gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen!
Styret
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruteendringer Lekaferja påsken 2009
Rute 17-522 Skei (Leka) – Gutvik
9., 10., 12. og 13. april utføres søndagsrute.
11. april utføres ordinær lørdagsrute.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rundballer
Rundballer til salgs
Henvendelse 743 99 389
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Etterlysing
Rita Aune Saltvedt datter av Njål Aune (f .1949) vil gjerne komme i kontakt med noen som har bilder av
Njål – gjerne fra skoletiden.
Ta kontakt på telefon 905 18 051

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

Å få barn er som å plante frø fra en umerket pose…
Du får orkideer, roser, solsikker… og alle er like vakre!
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2009 setter fokus på
fattige menneskers møte med klimaendringene.
Klimaaksjonen ”SOS fra sør” tar på alvor at fattige
mennesker sender ut sine nødrop om mer tørke, flom og
ekstreme værforhold.

Den 31. mars vil konfirmantene i Leka kommune gå fra dør til dør med
innsamlingsbøsser og samle inn penger til ofrene for klimaendringene.
Flommen i fjor var den største jeg kan huske. Vannet steg her på øya og folk satt på takene og ropte på
hjelp. Hvis naturkatastrofene blir flere og sterkere, vil det ramme oss hardt, sier Asha fra Bangladesh, en
av mange som roper SOS, og ber oss ta klimatrusselen på alvor.
Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre mot naturens ødeleggelser, står
mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer.
Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige i stand til å møte mer ekstremt
vær. I flomutsatte områder som Bangladesh innebærer det blant annet treplanting, som hindrer at
verdifull jord skylles bort når flommen rammer. Dessuten sikres hus mot flom og det opprettes lokale
Krisegrupper som har ansvar for flomvarsling og redningsarbeid når katastrofen skjer.
I Kenya, som rammes av hyppigere tørke, støtter Kirkens Nødhjelp prosjekter som samler og lagrer
regnvann til tørre perioder. Dessuten dyrkes planten jatropha som trives i tørre områder og som gir
biodrivstoff, velegnet til strømaggregater og biler.

Klimaendringer er tvunget stadig høyere opp på dagsorden i den vestlige del av verden, og Kirkens
Nødhjelp ønsker å markere at klimaendringer er et rettferdighetsspørsmål. Vi som bor i den rike del av
verden bidrar mest til endringene i klimaet og har derfor et spesielt ansvar for å lytte til SOS-ropene fra
fattige mennesker.
Ta derfor godt i mot bøssebærerne når de banker på din dør! Du kan også støtte aksjonen gjennom
givertelefon: 820 44 088 (175 kroner) eller via kontonummer 1594 22 87493
---------------------------------------------------------------------------------------------5

12.02.
26.02
12.03
26.03
09.04
23.4
30.04
07.05
14.05
21.05
28.05
04.06
18.06
25.06
02.07
09.07
16.07
23.07
30.07
13.08
20.08
27.08
03.09
10.09
17.09
24.09
08.10
22.10
05.11
19.11

Ivar Reppen
Solveig F. Johansen
Bente Martinsen
Beathe Mårvik
Lena Johansen
Sissel Haug
Torill Grande
Bente Nordlund
Bjørg Lund
Jorunn Pettersen
Sonja Pettersen
Irene Hansen
Solbjørg Wigum
Ellen Frisendal
Ragnhild Reppen
Ivar Reppen
Solveig F. Johansen
Bente Martinsen
Beathe Mårvik
Lena Johansen
Sissel Haug
Torill Grande
Bente Nordlund
Bjørg Lund
Jorunn Pettersen
Sonja Pettersen
Irene Hansen
Solbjørg Wigum
Ellen Frisendal
Ragnhild Reppen

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Edny Aune
Lillian Sørli
Reidun Jakobsen
Anne Berit Sandnes
Annette Th. Pettersen
Ågot Antonsen
Laila M. Husby
Elin Pettersen
Jorid Pettersen
Anne Britt Normann
Torill Killingberg
Linda Hansen
Gro Sørli
Ann Helen Borgan
Rigmor D. Reppen
Edny Aune
Lillian Sørli
Reidun Jakobsen
Anne Berit Sandnes
Annette Th. Pettersen
Ågot Pettersen
Laila M. Husby
Elin Pettersen
Jorid Pettersen
Anne Britt Normann
Torill Killingberg
Linda Hansen
Gro Sørli
Ann Helen Borgan
Rigmor D. Reppen

+
+
+
+
+
+
+
+

Kristin Fjelstad
Eli Reppen
Daja Reppen
Kristin Fjeldstad
Ingunn Hanssen
Anita Strand
Wenche Thorvik
Anne Furre

+

Eli Reppen
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Lokalt Svømmestevne torsdag 2. april!
Torsdag 2. april har vi svømmestevne på skolen
for de som har vært på svømmetrening.
Vi inviterer dere alle til å komme og heie på våre håpefulle.
Vi åpner dørene kl 1700 og stevnet starter ca kl 1730.
Kaffesalg!

Velkommen Allidrettsgruppa
----------------------------------------------------------------------------------------------

Spinning
Har du lyst til å sykle sammen med meg torsdager?
Kl. 2100 – 30 minutter på spinnsykkel
Kom i form til sykkelsesongen –
Leka IL – 2T v/ Annette
----------------------------------------------------------------------------------------------

Trimposter 2009
I år hele 30 poster på trimkortet – samme som 2008 + Heilhornet som siste turmål.
Vi håper å få til en eller to felles turer dit. Følg med oppslag med mer, men det blir til
våren/sommeren!
Trimkort blir lagt ut på butikkene – kr. 20,- pr kort.
Det mangler postkasser på noen trimposter – men plastboksene skal ligge på postene –
unntatt Møssmørklubban. Vi håper alt skal være klart til påske.
Det er ikke merket løype til Hårfjellet ennå, men med hjelp, så skal vi får til det etter hvert.
God tursesong!
Leka IL Allidrett
----------------------------------------------------------------------------------------------

Trimkrus
Vi har delt ut trimkrus for 2008. Dere som ikke har fått krusene,
kan kontakte Annette, 90 75 79 56.
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Resultater fra skirenn på Leka 7/3 09
Deltagere uten tid:
Elise Leknes
Hanna Leknes
Ole Tobias Holand
Anne Stine Holand
Lina Sørli Hansen
Viktoria Juliussen
Terje T. Pettersen
Aleksander Sønnesyn
Elise Rogne
Helene Pettersen
Arne W. Pettersen

2,5 km 11 år:
Arne M. Isaksen

20.14

2,5 km 12 år:
Andreas Hansen
Oddmund Haug
Joakim Juliussen

17.07
16.38
15.04

Trim 2,5 km
Line Ekrem
Oddgeir Haug
Gro Sørli
Annette Th. Pettersen
Tor Arne Pettersen
5 km 17 år
Ove A. Westgård
Simen Fjeldstad

20.17
25.57

Trim 5 km
Jan Leo Fjeldstad
Ove Westgård

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

GUDSTJENESTER
22.03

kl. 1100 Høymesse Leka kirke v/ prost Theimann
Dåp. Nattverd. Ofring til menighetens arbeid

09.04

kl. 1100 Høymesse Leka kirke v/ Korsøen
Dåp. Nattverd.

03.05

kl. 1100 Gudstjeneste Leka kirke kl. 1100 v/ Theimann
Ofring til menighetens arbeid.

17.05

kl. 1100 Festgudstjeneste Leka kirke v/
Barnegospel deltar

Torsdag

21.05

kl. 1930 Kristi himmelfartsdag – samtalegudstjeneste v/ konfirmantene
Nattverd. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe.

Lørdag

23.05

kl. 1100 Konfirmasjonsgudstjeneste v/
Ofring til konfirmantarbeid

01.06

kl. 1100 Høytidsgudstjeneste Leka kirke v/
Nattverd. Ofring til menighetsarbeid. Kirkekaffe
----------------------------------------------------------------------------------------------
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Basar på Haug søndag 22. mars kl. 1600
Åresalg – loddsalg
Salg av kaffe og biteti
Kom innom og ta søndagskaffen i trivelig lag.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Basar i Herlaughallen søndag 5. april kl. 15.00
Leka Blandakor arrangerer basar i Herlaughallen
Vi har tombola, åresalg, loddbøker, ”katta i sekken”
Salg av kaffe, påsmurt, dessert og kaker
Korsang og allsang
Kom innom og ta søndagskaffen i trivelig lag.
Arr. Leka Blandakor

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

Nord – Trøndelag Teater presenterer monologen
”Ladyen av Burma”
Tirsdag 24. mars kl. 20.00 – kulturhuset i Nærøy.

«Ladyen av Burma» handler om Aung San Suu Kyi, kvinnen som fikk Nobels fredspris i 1991 for
sin ikke-voldelige kamp mot militærjuntaen i Burma.
Ingunn Øyen, i den eneste rollen, serverer en lærerik og gripende stund om en usedvanlig kvinne som har valgt å leve et usedvanlig liv: Hun har ofret familie, sin egen frihet og retten til å ytre seg
– alt til fordel for sin store sak: Frigjøringen av sitt land og sitt folk.
I Ingunn Øyens skikkelse blir vi kjent med fredsforkjemperens bakgrunn, hennes valg, hennes
raseri, engasjement og håp. I den en time og ett kvarter lange forestillingen maner skuespilleren
fram bilder fra Aung San Suu Kyis verden.
Vi møter henne i et fengsel i Rangoon etter at hun ble arrestert i 2003. Gjennom blant annet
«samtaler» med sin avdøde far, Burmas nasjonalhelt Aung San, og brevskriving til sin ektemann
Michael i London slipper hun oss inn i sin verden: Fra oppveksten til hvordan hun ble drevet inn i
frigjøringskampen og hvordan den har blitt hennes skjebne med en tilværelse i husarrest og
fengsel.
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HALLO ALLE MEDLEMMER I FAGFORBUNDET
Er det noen av dere som har lyst til å skolere seg innen Fagforbundet?
Hvis det er minimum 5 stk vil vi prøve å trø i gang:
Fase 1 – grunnopplæring – 16 timer. Noen av emnene:
• Egen organisasjon
• Partene i arbeidslivet
• Tillitsvalgtes oppgaver
• Tillitsvalgtes verktøy
Dette kurset vil bli holdt over 2 dager á 8 timer. Mest sannsynlig med en til to uker i mellom.
Er det noen interesse for dette så ta kontakt med:
Inger Lise Haug, tlf 920 36 927
Anne Furre, tlf 950 40 966
Innen 30. mars.

---------------------------------------------------------------------------------------------Til Sparebank 1 Midt Norge
Fagforbundet Leka ber Sparebank 1 Midt Norge vurdere om det er mulig å opprette kontordag på Leka
ca. en dag i måneden.
Lekaværingene har fortsatt behov for personlig kontakt med banken angående konto, forsikring og andre
bankspørsmål. Det er også blant enkelte behov for opplæring i bruk av nettbank. Det finnes en del eldre
samt personer uten førerkort som ikke har mulighet til å komme seg til Kolvereid eller Rørvik for å besøke
nærmeste bank.
Fagforbundet Leka mener dette bør være et minimumskrav for nedlegging av bank i butikk.
Med vennlig hilsen
Fagforbundet Leka
----------------------------------------------------------------------------------------------

GUTVIK GNIKK OG GNU (GGG) Time etter avtale på følgende numre:
Massasje: tlf. 74399990 - mobil: 93257578
Hudpleie: tlf. 74399620 - mobil: 96843183
----------------------------------------------------------------------------------------------

Vi hilser og gratulerer...
Bursdagshilsen til Solbjørg
Gratulerer med dagen den 26.03.
Hilsen Elisabeth og Beathe
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Etter tre ukers ”eksil” fra kongeriket er vi på plass i snøhaugene øst i landet igjen.
Selv om seljetreet ved garasjeinngangen har latt små ”gåsunger” springe ut ser det
ut til at vinteren vil holde stand en tid til. Dagen når dette skrives er det Gjertrudmesse
etter den fromme St Gjertrud, de reisendes skytshelgen. Til like er det St Patricks dag,
og nasjonaldag i Irland. Det får så være – vi noterer oss at dagene blir stadig lengre
og når dette fremskutte og i alle deler pålitelige organ er i hus hos den stedlige
landalmue er vårjevndøgn allerede et faktum.
Formedels vårt fravær er vi ikke helt oppdatert når det gjelder både landsomfattende, for ikke å
nevne lokale, begivenheter siden sist. Vi har fått med oss at statsministeren har passert
”middagshøyden” og at leirraset i Kattmarka ved Namsos har ført til stor forskrekkelse på de
kanter. Da er det betryggende å vite at de som er faginstans for undersøkelse av rasfarlige
områder langs vår lange kyst regner med å ha fullført arbeidet i løpet av de kommende 50 år,
det vil si med dagens budsjetter. Vikarerende justisminister har møtt opp og meddelt sin
medfølelse med både kommune og de som er rammet denne gangen. Kanskje det fører til at
budsjettet styrkes en smule slik at undersøkelsestiden kan gå ned til 40 år i det minste. Både vi
og alle som ikke er helt sikker på om boligen står på fast grunn vil følge framlegget til revidert
nasjonalbudsjett med åpne øyne når det kommer ut på våren en gang. Det er da valgår i år og
selv om velgernes politiske hukommelse er svært kort, så er det ikke lenge mellom våren og
valgdagen i september. Vi sier ikke mer.
I mellomtiden vil vi la oss underrette om ”øens” lokale politikeres gjøren og laden en smule.
Kanskje være ekstra oppmerksomme på det som ikke blir gjort. Selv om de sitter trygt foreløpig
så er vi kjent for god hukommelse. Både fornuftige tiltak og unnlatelsessynder noteres nøye og
blir presentert de lokale velgere i høvelig tid før neste kommunevalg.
Vår stadige kilde til fornuftige innspill, beregnet så vel til landalmuen som offentlig ansatte,
Lorents Didrik Klüver, har flere bemerkninger for denne måned:

Den 25de kaldes: Vor Frue Dag, eller efter almindelig Talemaade: Vorfruemess.
Har der nylig før denne Dag været Tøeveir, vil der i ligesaa lang Tid efter
indfalde Kulde, saa at Vande og Bække tilfryse.
Vogt dig for at bruge Trange Klæder, de hindre Legemets Uddunstninger, thi nu
er Veirets Omvexling hastig og virksom.
Lad nu gilde din Kalve, Grise og Lam.
Ord
Tinår’ (nytt, nyheter – mest brukt før radioens tid), innani (innmed, innenfor), frametme’ (langs),
prein (erte – litt godartet mobbing)

Uttrykk
”Det har aillti’ det laje de sig, sa kjærringa, ho syidd bota på øversia tå håle”
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MANDAG
1100-2300
1130-1330
1100-1800
1700-1800
1800-1900
1800-2000
2000-2100
2000-2200

åpen solstudio - Lidia
åpent bibliotek
åpen frisørsalong - Ludmila
småbarntrim Herlaughallen
fotballtrening miniputt (3-5 kl)
åpen svømmehall - alle
step 2T
fotballtrening

ONSDAG
1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1830-1930 åpent bibliotek
1800-1900 åpen svømmehall småbarn
1900-2000 åpen svømmehall – alle
1900-2030 miniatyrskyting – kjeller Lekatun
2000-2100 åpen svømmehall – kun voksne
2000-2200 Linedance Lille Herlaughallen
2000Volleyball Herlaughallen
FREDAG
1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmia
kino 1-2 gang pr mnd, se etter
oppslag

MARS
Søndag
Tirsdag
Tirsdag
APRIL
Torsdag
Søndag
Torsdag
Søndag
Onsdag
MAI
Søndag
JUNI
JULI
Uke 29
AUGUST
SEPTEMBER
Fre-søn
OKTOBER
Lørdag

22

TIRSDAG
1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1130-1330 åpent bibliotek
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1500–1700
1800-1900
1830
1930

åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
fotball smågutt/pike
spinn 45 2T
bodypump 2T

1930-2100 fotballtrening (6-9 kl)

2000- 2230 korøvelse - Leka Blandakor

TORSDAG
1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1830
spinn 45 2T
1930
bodypump 2 T
1700-1800 svømmetrening 1-3 klasse
1800-1900 svømmetrening 4-10 klasse
2000
bingo
1930-2100 fotballtrening (6-9 kl)
2100-2200 badminton
2100
spinn 30 2T- nybegynner
LØRDAG
1100-2100 åpen solstudio - Lidia
1100-1600 åpen frisørsalong – Ludmila
1800fotballtrening - ungdom
SØNDAG
1100-2100 åpen solstudio - Lidia
2000
bingo
2100-2200 badminton

24
31

Høymesse i Leka kirke kl. 1100. Dåp, nattverd, ofring
Basar Haug forsamlingshus kl. 1600
Nord-Trøndelag Teater viser Ladyen av Burma Nærøy kulturhus kl. 2000
Konfirmantenes innsamlingsaksjon Kirkens Nødhjelp

02
05
09
12
22

Lokalt svømmestevne kl. 1700
Palmesøndag: Kor-basar Herlaughallen kl. 1500
Høymesse Leka kirke kl. 1100
Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 1100
Årsmøte Leka Bygdemuseumslag Vertshuset Herlaug kl. 2000

03

Gudstjeneste Leka kirke 1100

13-19

Herlaugsdagene 2009

11-13

Hildreseminar i Herlaughallen, arr Leka Blandakor

03

Markering av Leka Blandakors 90-årsjubileum

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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