TIL HUSSTANDENE

Utgiver: Leka Kommune

Dato: 02/02/2007

Nr: 02/07

Legekontoret i Leka ber om at pasienter og andre
respekterer lege og helsesekretærs ønske om
at oppringing skjer i vanlig telefontid kl.11-12.
Ved akutt behov, og oppringing til legevakttelefon,
vil du selvsagt bli satt i kontakt med lege.
Det minnes også om at helsesekretærs kontor
ikke er bemannet på fredager.
--------

ALLER SISTE FRIST FOR PÅMELDING TIL LINEDANS-KURS:
FREDAG 02.02.07.
Vi starter lørdag kl. 1200-1700 og søndag kl. 1100-1600
Kursavgift kr. 100,Påmelding til
Solbjørg Wigum (977 03 112)
Rigmor D. Reppen (950 40 864)
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 09. februar
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 16. februar
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

Invitasjon til mini Lekakonferanse - 9. Februar kl 10.30
Nå er tiden kommet for å minne dere på, samt informere mer om det vi har gitt navnet ”en
mini Lekakonferanse”. Der skal vi samles - for i fellesskap å utforme en felles visjon,
misjon og posisjon for Leka.
Hele prosessen tar utgangspunkt i ”Leka konferansen” og hvordan vi skal komme videre. –
Den er innrettet slik at vi bør kunne bruke resultatene til konkrete målsetninger og handlinger
som skal lede oss ditt vi ønsker å komme. Konkret vil mini konferansen bygge på
resultatene kommunestyret kom fram til i kommunestyremøte den 19. januar.d.å.
• Med visjon for kommunen mener vi hva vi ønsker å strekke oss etter – ”merkevaren”
som skal kunne brukes enten vi selger reiseliv eller fisk - arbeider i skolen eller i
kommunen for øvrig.
• Misjon for kommunen (les forretningsidé – hva skal kommunen drive med i forhold
til utvikling og næring generelt.)
• Utforme posisjonen - les der vi ønsker at Leka skal være 5-10 år fram i tid.
I forhold til program denne dagen så har Arve Ordfører hentet inn kollegaer fra to andre
kommuner i Namdalen som har hatt en positiv utvikling i næringsrettet arbeid og bolyst. De
vil fortelle oss om prosess og utvikling i sine kommuner. Dette for å gi oss innpulser som
kan hjelpe oss i den videre prosess. Disse to er Knut Berger, ordfører i Namsskogan og
Reidar Lindseth, ordfører i Flatanger.
Programmet blir som følger:
10:30 - 10:50
10:50 - 11:20
11:20 – 12:10
12:10 – 12:40
12:40 – 13:10
13:10 – 14:30
14.30 – 15:30

Velkommen til ”mini konferanse” v/ Ordfører Arve Haug
Namsskogan kommune v/ Knut Berger
Flatanger kommune v /Reidar Lindseth
Lunch. 9. Klassen vil selge mat og kaffe.
Introduksjon til arbeidet v/Helge Thorsen
Gruppearbeid i forhold til visjon, misjon og posisjon
Tilbakemelding i plenum fra grupper / oppsummering

Husk datoen for minikonferansen 9. Februar kl 10.30 i Herlaughallen
- så sett av denne dagen!!
9. klasse vil selge mat og kaffe!!
…………………………………………………………………………………………..
SØKNADER OM NÆRINGSFONDSMIDLER OG SÅKORNMIDLER 2007.

Minner om at første frist for å søke midler fra kommunens næringsfond og såkornfond
er 1. mars.
Søknadsskjema og søknadskriterier kan fås ved henvendelse til kommunen.
Henvendelser kan også sendes pr. mail til: venke.thorsen@ leka.kommune.no
kulturkontoret
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TREKNINGSLISTE
GUTVIK SKYTTERLAG`S JULELOTTERI 2006
1 stk spekeskinke vunnet lodd nr.: 282 Familien Tore Tveråmo
1 stk fenalår vunnet lodd nr.: 254 Olaug og Charles Tveråmo.
Gutvik 21.12.06
Gutvik Skytterlag
Tilstede:
Viggo Bjørknes, Paul Guttvik, Morten Ulriksen, Børge Lysfjord

…………………………………………………………………………………………..
FOTBALL
Velmøtt til sesongen2007, nå starter vi opp med treningene !
Vi planlegger følgende aktiviteter utover vårsesongen:
TINE fotballskole: mai ???
Knøtte-turnering:lørdag 16. juni
Vi skal også på Namsos cupen 28. og 29. april for de lag det gjelder.
Nærmere beskjed kommer.
TRENINGSTIDSPUNKT (vinteren) I HALLEN:
Knøtt og miniputt - ikke fastsatt enda
Lilleputt (5. og 6. kl, jenter og gutter) - tirsdag og torsdag kl. 1700-1830
Smågutte og gutte (7.-8.-9. og 10. jenter og gutter) – tirsdag og torsdag 1830-2000
Oldboys (ungdom +++) – onsdager kl. 2000-2200
Vel møtt!

…………………………………………………………………………………………..

16.02
Olsenbanden jr. Sølvgruvens hemmelighet (alle)
Den nye filmen utspiller seg i Oslo rundt 1960. Rocken svinger i gata og ungene har
fått smaken på bananer. Egon Olsen sitter nok en gang i husarrest på barnehjemmet
etter en plan som bokstavlig talt gikk i vannet - og ikke bare i vannet, men
Bunnefjorden blir aldri det samme etter dette.

Eragon (11 år)
En gutt. En drage. Et eventyr. Eragon, et fantasy-eventyr for ungdom basert på den
fenomenalt suksessfulle romanen til Christopher Paolini - den første boken i den unge
forfatterens episke "arvetrilogi" - er en tidløs og samtidig moderne fortelling.
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Lørdag 27. januar ble årets kommunale kulturmønstring avviklet på Solsem.
Dette er en arena hvor barn og unge kan vise frem det de er opptatt av til daglig.
I år hadde vi 8 innslag på scenen som varierte mellom gruppespill, sanginnslag og
teater. Det var veldig moro å igjen ha ”bandaktivitet” på scenen. Det er faktisk flere
år siden sist! Disse håper vi å se mer av til neste år også!
Teatervirksomhet er noe som har vært fremført de siste årene. Det er ganske
imponerende å se hvor kreative ungdommene er til å skrive tekster selv og så
fremføre dem så fritt på scenen. Flotte greier!
Det var også innslag av solosang på scenen. Det er ganske tøft gjort å stå aleine på
scenen å synge så bra som disse gjorde! Kanskje får vi høre dem som vokalister med
band neste år? Stå på – dere var kjempeflinke!!
I årets mønstring hadde vi også mange flotte utstillingsgjenstander – som absolutt
viser at det er mange kreative og kunstneriske talenter i Leka. Her var både malerier,
blyantegninger, skulpturer, håndarbeider med mer.
Alt i alt synes vi absolutt at vi har veldig mange kreative barn og unge rundt oss – og
det er det svært viktig å verdsette!!!
SÅ – ALLE BARN OG UNGE I LEKA – DERE ER KJEMPEFLINKE!
VI HÅPER BÅDE DERE SOM DELTOK I ÅR, OG ENDA FLERE, STILLER OPP TIL
NESTE ÅR OGSÅ!
BARE SETT I GANG ALLEREDE NÅ OG JOBB MOT NESTE ÅRS UKM!
Ungdommens kulturmønstring er et ganske stort arrangement som krever en del
frivillige hjelpere – noe som ikke er vanskelig å finne i Leka.
Terje og Sindre som i flere år har stilt opp og styrt lyd og lys fra scenen – det er JA
med en gang vi spør! Det er vi bare utrolig takknemlige for – vi hadde ikke greid å
gjennomføre arrangementet på skikkelig vis hvis vi ikke hadde hatt kyndige folk på lyd
og lys. Og likeså at vi hvert år får låne teaterlagets utstyr – hjertelig takk!
Han Rasmus som rolig og kyndig organiserer kaoset av aktører bak scenen, setter på
”mygger” og holder orden på hvem som skal på scenen til enhver tid.
Kjempeimponerende!! Dette året fikk han god hjelp av Vegard som også ryddet utstyr
til og fra scenen etter behov!
Vi har Tom Eirik og, som stilte opp og filmet hele showet. Så heldige vi er som har
ungdom som også kan gjøre sånt!
Også inngangen tok ungdommene seg av – Ove Andreas, Jonas og Otto ønsket
velkommen og solgte billetter. Toppers!
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De som geleidet oss gjennom hele arrangementet som konferansierer var Trine og
Silje. Dette gjorde de aldeles utmerket, så all honnør til dem!
På kjøkkenet hadde vi også en gjeng av dyktige dugnadsfolk – som ikke bare sørget for
mat og drikke til alle som var til stede – men i tillegg faktisk sponset både skuffkaker
og vaffelrøre. Vi hadde ikke klart oss uten dem!!
Juryen i år besto av to ”gamle” ukm veteraner, Lise og Fredrikke. De tok sitt ansvar
meget alvorlig og gjorde en skikkelig vurdering av hvert enkelt bidrag - før de endelig
bestemte seg for hvilke bidrag som burde få muligheten til å representere Leka på
Nord-Trøndelags fylkesmønstring.
Deres avgjørelse ble som følger:
På scene:
•
”Byknølz” m/ June J. N. Hagen , Birgitte Helmersen, Tone Sofie Stene,
Kristoffer Johansen, Ida Martine Pettersen og Otto Larsen.
•
Tinas jenteband m/ Tina Lysfjord, Karina Tveråmo, Rita Øvergård og
Maren Dolmen.
•
”Kaptein Sortebill” m/ June J. N. Hagen, Ida Martine Pettersen,
Jon Håkon Holand, Simen Fjeldstad og Petter Sandvik.
Utstilling:
•
”Skihopp” av Thomas Westgård
•
”Old Forest” av Adrian Thorsen, Torkild Helmersen, Tor Olav Kvaløy og
Thomas Westgård.
•
”Samleutstilling av tovabilder” av Oddmund Haug
Vi er også veldig glad for de som tok turen til Solsem og var publikum – dere var et
flott og engasjert publikum!
Håper bare at mange, mange flere kan ta turen til neste års UKM – det er jo for å vise
Lekas innbyggere hva ungdommen driver med at ukm arrangeres!!!!

SÅ …..TIL ALLE SOM BIDRO TIL GJENNOMFØRINGEN AV ÅRETS
KULTURMØNSTRING – TUSEN HJERTELIG TAKK!
Hilsen ukm komiteen:
Kjell Arve, Tove, Beate, Vegard, Tom Eirik og Venke

…………………………………………………………………………………………..
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KRONERULLING TIL NYTT DATAUTSTYR
LEKA SKYTTERLAG
Geo Drilling AS, bet. utf. Leka Graveservice AS
Olaf Olsen, bet.
Oddgeir Haug, bet.
Inntil nå innbetalt kr. 6 000,-.
Ikke glem å støtt oss,
skytterlagets kontonr. 4468 32 60611.

…………………………………………………………………………………………..
Oslo 24. januar 2007

VERTSHUSET HERLAUG
Jeg satt i går og leste i Lekaposten om nyansatt prosjektleder næring, Helge Thorsen og at det skal
arrangeres en mini ``Lekakonferanse`` 9. februar der man skal behandle felles visjon, misjon og
posisjon – som kommunen, innbyggere og næringsliv kan slutte seg til – og identifisere seg med.
Dette er flotte tiltak, både ansettelsen av prosjektleder næring, og arrangering av
``Lekakonferanser``. Det er flott at kommunen og næringsliv tar Lekas fremtid, muligheter og
utfordringer på alvor.
For meg og mange med meg så er Leka en helt spesiell plass og en ``merkevare`` i seg selv.
Det har kommet meg for øret at Vertshuset Herlags eier, Vidar, må subsidiere driften av vertshuset
av egen lomme. Det skal være snakk om ikke ubetydelige summer hvert år.
Dette synes jeg er helt forferdelig, og det kan helt sikkert ikke fortsette i lang tid fremover.
Vertshuset er et helt unikt kulturelt tilbud til både Lekas beboere og besøkende, og det ville være
forferdelig synd for Leka dersom vertshuset måtte legges ned.
Ønsker med dette lille leserinnlegget å oppfordre kommunen og prosjektleder næring, samt evt.
næringslivet på Leka, om å se på måter å bistå Vertshuset Herlaug med støtte eller tilrettelegging
som kan sikre driften av Vertshuset i fremtiden.
Når man skal diskutere og planlegge Lekas felles visjon, misjon og posisjon, ville det overraske meg
om Vertshuset Herlaug ikke skulle være en del av dette.
Håper dette kan være et av temaene på konferansen 9. februar.
Ønsker også å benytte anledningen til å hilse til familie, venner og kjente! Vi sees til sommeren!
Med vennlig hilsen
Stian Sollie - ``Leka-patriot``

…………………………………………………………………………………………..

Påskefest på Skei
Onsdag 4.april spiller
Reitangruppen opp til fest på Skei.
UL-Lekamøy
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BASAR - Fjellvang
Søndag 11. februar kl. 15.00

Salg av kaffe – kaker – dessert og smørbrød - LODDSALG – ÅRESALG
Kom til Solsem og nyt ettermiddagskaffen der.
Alle er velkommen
Solsem Lysforening

…………………………………………………………………………………………..

GUDSTJENESTER
04.02 Leka kirke kl. 11.00 – høymesse v/ sokneprest Schlosser,
nattverd, ofring, dåp
04.02 Gutvik bedehus kl. 14.30 gudstjeneste v/ sokneprest Schlosser,
ofring til bedehuset, kirkekaffe
01.04 Leka kirke kl. 11.00 – høymesse v/ vikarprest, nattverd, ofring,
kirkekaffe

…………………………………………………………………………………………..

Til gu’mor Beathe Mårvik – gratulerer med 40 år 18/2-07!
Stor klem fra Viktoria & co.
Til gu’mor Kirsti Hoff – gratulerer med dagen 6.februar!
Stor klem fra Viktoria & co.
Til Oddgeir Haug – gratulerer med dagen 29.januar!
Stor klem fra Viktoria & co.
Til vår lille prinsesse Viktoria Wigum Juliussen – gratulerer med 6-årsdagen
17.februar! Kos og klem fra mamma, pappa, søster og brora, Lurven og Rufus.
Til pappa Jonny Andre Juliussen – gratulerer med dagen 18.februar!
Stor klem fra Silje Marita, Joakim Andre, Viktoria & Solbjørg.
Hjertelig takk til alle som viste meg oppmerksomhet med gaver, blomster,
besøk og telefoner i anledning min 95-årsdag.
Vennlig hilsen
Klaudie Johansen
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1100-1330
1700-1800

MANDAG
Åpent bibliotek
Småbarnstrimmen – Herlaughallen

1800-2000

Åpent basseng – alle aldersgrupper

2030-

Aerobic/step - BANKEN

0900-1100
1500-1700

TIRSDAG
Åpent bibliotek
Åpent miljøtorg første tirsdag i måneden

1700-1830
1830-2000
184519452100
2000-2200

Fotballtrening lilleputt – hallen
Fotballtrening smågutte / gutte - hallen
Spinn 45 – BANKEN
Bodypump – BANKEN
Spinn intro 30 –BANKEN
Korøvelse i Vonheim – Leka Blandakor

1830-1930
180018301800-1900
1900-2000
2000-2100
20002000-2200

ONSDAG
Åpent bibliotek
Spinn - BANKEN
Step - BANKEN
Åpent basseng – småbarn 0-6 år
Åpent basseng – alle aldersgrupper
Åpent basseng – voksne (over 16 år)
Seniordans Herlaughallen
Fotballtrening oldboys

FEBRUAR
Lørdag
Søndag
Fredag
Søndag
Fredag

1845
1945
1800-2000
20001700-1830
1830-2000
2030-2200
2000
1800
1700

TORSDAG
Spinn 45 – BANKEN
Bodypump – BANKEN
Miniatyrskyting kjeller Lekatun – barn
Miniatyrskyting kjeller Lekatun - voksne
Fotballtrening lilleputt – hallen
Fotballtrening smågutte/gutte - hallen
Badminton for alle
Bingo
FREDAG
Bygdekino 1-2 g pr mnd, se etter oppslag
Ungdomsstep i BANKEN – men ikke på
fredager når bygdekinoen er her
LØRDAG

13001600-

Lørdagstrim 2T –
Åpen hall fra 16 år +++

20002030-2200

SØNDAG
Bingo
Badminton for alle

03/02
04/02
09/02
11/02
16/02

Linedans-kurs i hallen kl. 1200-1700
Linedans-kurs i hallen kl. 1100-1600
Mini ”Lekakonferanse”
Basar på Fjellvang kl. 15.00 – Solsem lysforening
Kino UL Lekamøy

04/04

Påskefest på Skei - Reitangruppen spiller til dans

MARS

APRIL
Onsdag

Oppfordrer alle lag, foreninger, organisasjoner og andre til å melde fra om arrangement, slik at vi får en
innholdsrik aktivitetskalender.
Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger en aktivitet, slik at vi unngår unødvendige ”kollisjoner”. Det tjener
alle på!
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