Utgiver: Leka kommune

Dato: 11/01 - 2008

Nr: 01/08

Mandag 18. og tirsdag 19. februar arrangeres
den tredje Lekakonferansen i Herlaughallen.
Mer informasjon kommer etter hvert.
Fordums vinteraktiviteter…?

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 18. januar
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 25. januar
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
Høring:
"Det er mottatt til uttalelse søknad om utvidelse av oppdrettslokaliteten
11o 43.9270 Ø
20735 Hysskjæret 65o 07.0800 N

Euref 89/ WGS84

Søker er Skei marinfisk ASA org.nr. 979380127. Det søkes om utvidelse til 1560 tonn
lokalitetsbiomasse for akvakultur av torsk.
Søknaden legges ut til offentlig ettersyn ved resepsjonen på adminstrasjonsbygget i Leka.
Eventuelle merknader sendes skriftlig til Leka kommune, utviklingsavdelingen, 7994 Leka
innen 7. februar."

---------------------------------------------------------------------------------------------------Høring:

Endring av reguleringsplan Gangstøa
Leka planutvalg har i møte 17.12.07 vedtatt å legge ut endring av reguleringsplan til offentlig
ettersyn jfr plan- og bygningslovens 27-1.
Planutkastet blir lagt ut ved Leka kommunes administrasjonsbygg, Lekatun.
Evt merkander sendes innen 12. februar 2008 til Leka kommune, 7994 Leka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMASJON TIL ARBEIDSGIVERNE
For lønns- og trekkoppgaver som leveres maskinelt eller via Altinn er fristen 31. januar 2008. Ved
levering via Altinn skal ikke årsoppgaven/følgeskrivet sendes på papir. Skatteetaten genererer en
elektronisk årsoppgave på grunnlag av informasjonen som leveres sammen med lto. Rettledningen
kan lastes ned fra skatteetaten.no.
Arbeidsgivere/regnskapsførere som ikke kan levere maskinelle oppgaver skal sende lønns- og
trekkoppgaver med følgeskriv RF-1025 til skatteoppkreveren i sin kontorkommune innen 20.
januar. Begrunnet søknad om utsettelse må leveres før 20. januar til skatteoppkreveren.
Om utfylling og bruk av kodene, se kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver, 9. utgave, og tillegg
1 og 2 til kodeoversikten. Disse kan lastes ned fra skatteetaten.no
For både lønns- og trekkoppgavene og terminoppgavene gjelder det å kontrollere at det er riktig
skattekommune som er oppført.
Et tips til arbeidsgivere/regnskapsførere: Kontroller at sum innberettet grunnlag lønn i
terminoppgavene stemmer med sum lønn på lønns-og trekkoppgaver/årsoppgave, og at
forskuddstrekket er samme beløp i terminoppgvene som i årsoppgaven. Oppgavene skal være
riktige når de leveres.
NB! Arbeidsgivere kan bli ilagt gebyr på kr. 10 pr. dag for hver lønns- og trekkoppgave som ikke
blir levert, leveres for sent, eller som er mangelfull.
Arbeidstakere bør kontrollere fødselsnummer (viktig for godskriving av forskuddstrekk) og
opplysningene på oppgaven. Kontakt arbeidsgiveren ved feil eller mangler.
FORFALL 15.01. FOR 6. TERMIN FORSKUDDSTREKK OG ARBEIDSGIVERAVGIFT
Husk å levere terminoppgave! Jeg får ikke registrert forskuddstrekket på de riktige kommunene før
jeg får terminoppgaven.
(Manglende innsending av oppgaver kan straffeforfølges etter skattebetalingsloven § 50.)
Lykke til med arbeidet!
Fortsatt god nyttår!
Mvh
Kirsten Pettersen
skatteoppkrever
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TØMMEKALENDERE ‐ MNA
Pga en misforståelse er disse dessverre ikke delt ut til hver enkelt abonnent. MNA har derfor lagt ut
tømmekalendere på COOP, Joker og hos Odd Aardahl. I Gutvik har Miljøservice delt ut tømmekalendere.

Med vennlig hilsen
Retura Midtre Namdal Avfallsselskap,
----------------------------------------------------------------------------------------------------

2008
LØRDAG 09. FEBRUAR
Ungdommens kulturmønstring 2008 avvikles i Fjellvang på Solsem
LØRDAG 09. FEBRUAR.
Håper dere alle er godt i gang med å finpusse innslag til mønstringen.
Det er stort sett bare fantasien som begrenser hva man kan delta med!!!
Er det noen som har lyst til å delta som konferansier, scenearbeider, medhjelper eller
lignende, ta kontakt med kulturkontoret, tlf 74 38 70 20.
Påmeldingsfrist fredag 1. februar.
Påmeldingsskjema legges ut på butikker, skolen og på kulturkontoret.
Du kan også melde deg på UKM på nett:

www.ukm.no

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

ANBUDSINNBYDELSE
Leka IL ønsker tilbud på grøfting/drenering/pukk i lysløypa i Brigtdalen.
For informasjon og befaring kontakt: Thor Erling Knædal – mobil 482 27 455
Anbudspapirer sendes Tor Erik Reppen.
Frist: 20.01.08

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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ETTERLYSNING.
Lensmannskontoret har fått henvendelse fra to unge Lekajenter.
Begge to har mistet ytterklær, etter besøk på Vertshuset Herlaug, i forbindelse med julehelga.
1. Lørdag 22.12.07 – mistet vinterjakke.
Kort vinterjakke i svart stoff, med høy krave og midjebelte.
Størrelse 36/38. Merket: H&H – Hennes & Mauritz.
2. Onsdag 26.12.07 (2.juledag) - mistet en vinterkåpe.
Kåpa er i svart ullstoff, med svart krave i bomull, str. S (36)., og går til knehøyde. Den har
midjebelte, ca 10 ca. bredt, med bronsefarget metallspenne. Foran har kåpa trykknapper og
glidelås i sølvfarget metall. Glidelåset kan trekkes helt opp til halsen. Kåpa er kjøpt i
utlandet.
Begge to har lett etter klærne, uten resultat, og de har og prøvd med oppslag på butikkene. Dette
fordi de har håpet at noen har tatt dem ved en misforståelse, men nå har de mistet troen på dette.
Både jakken og kåpa var nye, og representerer en betydelig verdi for de to, som er studenter, og
nå vurderer å anmelde forholdene som tyveri.
Dette er en utvikling som vi ikke ønsker her på Leka – det skal ikke være nødvendig å
sitte med ytterjakkene på av frykt for at de skal bli stjålet når en er ute for å ha det
hyggelig. Slik er det ingen som vil ha det.
At noen, ved en feiltagelse, tar feil jakke når en skal hjem, er noe som har hendt før, og som alle
forstår kan skje. Men når det ikke henger andre klær igjen, samtidig som det nå har gått så pass
lang tid siden det skjedde, vil også jeg betrakte dette som bevisste handlinger, enten fra folk som
var tilstede på puben, eller fra personer som kun har vært inne i gangen for direkte å stjele. Dette
er overhodet ikke akseptabelt.
Jeg vil derfor oppfordre alle, som enten var til stede de nevnte kveldene eller har unge/småvokste
personer i huset, om å sjekke garderobe etc. for å se om det finnes plagg som passer med
beskrivelsene.
Dersom noen finner noe som passer til beskrivelsene, så kan de leveres til lensmannskontoret,
uten noen form for reaksjon herfra – og uten at anmeldelse blir inngitt. Dette vil være det beste for
alle parter.
Ole Kr. Holand
lensmann

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

Det avholdes årsmøte i Fagforbundet Leka mandag 28. januar kl. 1900
på hyblene ved sykestua.
Saker som skal tas opp til behandling må sendes Audhild Hansen innen 16.01.08.
Fagforbundet
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Ytre Namdal

Landbrukstjenester
Kolvereid, 7/1-2008
Ny landbruksvikarordning 2008
Ved jordbruksoppgjøret 2007 ble det vedtatt å etablere en ny landsdekkende landbruksvikarordning fra
og med 2008. Ansvaret for den nye ordningen overføres fra kommunene til avløserlagene. Kommunene
står fritt til å ha landbruksvikarordning også etter den tid, men da blir det uten tilskudd. Det er
fylkesmannen som fastsetter stillingsomfanget som skal tildeles det enkelte avløserlag, og vil forsøke å
ha fordelinga i fylket klar i løpet av januar.
Etter den nye ordninga kan avløserlag få tilskudd til å ansette landbruksvikarer. Normen er ett årsverk pr
150 foretak med rett til å søke tilskudd til avløsning ved sykdom. Lag som får slikt tilskudd, skal også
tilby tjenesten til foretak som ikke er medlemmer.
Som ved den gamle ordninga skal sykdomsavløsning ha første prioritet. Ved sykdomsavløsning skal
bruker betale 1030 kr pr dag, altså tilsvarende maksbeløp for refusjon av kostnader til
sykdomsavløsning. Når det ikke er behov for sykdomsavløsning kan landbruksvikaren benyttes til annen
avløsning, men da kan utleiesatsen settes høyere.
Landbruksvikar i Leka kommune?
Ytre Namdal Landbrukstjenester vil i 2007 få ei omsetning på nær 9 mill kr. Lagets primære oppgave er
å tilby best mulig avløsertjenester til våre medlemmer i Nærøy og Vikna samt noen i Bindal. Formidling
av deltids-/tilkallingsavløsere har vært tillagt stor betydning. Etter at Nærøy og Vikna la ned
landbruksvikarstillingene sine, har laget hatt tilsatt beredskapsavløser i egen regi. Denne stillinga har
vært kombinert med oppgaven som klauvskjærer.
Laget ser det som en prioritert oppgave å tilby landbruksvikartjenester i tråd med de nye retningslinjene.
I forståelse med Bindal avløserlag og Leka kommune vil vi i tillegg til Nærøy og Vikna også prøve å
etablere landbruksvikartilbud i Leka. Etter normen kan det her gis tilskudd til ¼ stilling. Det vi ser som
mest tjenlig, er å kunne tilsette en person som bor på Leka, og som kan være mest mulig fleksibel i
forhold til arbeidstida; gjerne en bonde eller avløser! Vi er takknemlige for alle gode innspill som kan
bidra til ei god ordning for leka-bøndene! Ring oss gjerne på telefon 74395606 eller send e-post til:
«Halvor.Prestvik@n-lt.no»
_____________________________________________________________________

Er dette noe for deg? Utlysing av stilling.
Med forbehold om fylkesmannens godkjenning av ordninga og eventuelt endring av stillingsomfanget,
søker vi etter landbruksvikar i Leka i ¼ stilling med tiltredelse så snart ordninga kan settes i verk.
Vi søker en person med god landbruksfaglig bakgrunn, innsikt og gode evner til kommunikasjon. Lønn
etter avtale, det blir utarbeidet egen innstruks for stillingen. Søknad med CV sendes til Ytre Namdal
Landbrukstjenester, Gamle vegstasjon, 7970 Kolvereid, innen 25/1-08.
For nærmere opplysninger, ring oss gjerne på telefon 74 39 56 06 eller send e-post til:
«Halvor.Prestvik@n-lt.no»
_____________________________________________________________________
Med hilsen
Ytre Namdal Landbrukstjenester
Halvor Prestvik
-daglig leder-
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Klart man kan bo på Givær
Måten øyfolket omtaler hjemstedene sine på, forklarer mye av hvorfor Givær er
livskraftig og Bliksvær nærmest fraflyttet, mener Maria Monasdatter Almli.
I sin masteroppgave på Høgskolen i Bodø
har hun studert de to øysamfunnene.
Ulikheten som er der fra naturens side
skulle tilsi at Bliksvær var bebodd og Givær
fraflyttet. Bliksvær er stor, frodig og ligger
nærmere Bodø by. Givær ligger 45
minutters båttid fra byen, og siden
Giværfjorden ofte er ruskete, er båten ofte
innstilt. Øya er liten og karrig.
Men på Givær bor det 15 mennesker, på
Bliksvær bare to. Det var en kjenning av
Maria Monasdatter Almli som vakte hennes
nysgjerrighet i forhold til de to øyene. –
Det slo meg hvor varmt og stolt hun pratet
om Givær der hun hadde vokst opp. Hun
oset av stolthet og tro på plassen sin, som
altså er en knøttliten holme,
sier
Almli,
som
fikk
Norges
Bygdekvinnelags kvinnestipend 2007 i
forbindelse med oppgaven sin.

Språkets betydning. Maria Monasdatter
Almli på Kvinneuniversitetet
i Steigen mener måten
folk omtaler hjemstedet sitt på,
har stor betydning for hvor livskraftig
det blir. Foto: Trude Landstad

Språket. Almli undret seg ikke mindre da hun reiste til Givær og intervjuet menneskene
som bor der. For alle snakket like stolt om øya si. Ingen så det som problematisk å bo
der. Nei da, det er «bare 45 minutter til Bodø», eller «bare en helikoptertur» hvis noe
skulle stå på. Alle hun intervjuet omtalte Givær som et godt sted å vokse opp. Ingen
nevnte kjedsomhet. I det hele tatt klaget de ikke i det hele tatt. Tvert imot fortalte de om
Bodøs velvillighet: «Vi har næsten ikkje krevd nånteng, vi har bærre fått», sa de og
gledet seg over vannverk og hurtigbåtkai. – Jeg var i utgangspunktet skeptisk til at det
kunne gå an å bo på Givær, men ble smittet av deres måte å se på livet sitt på. Etter
hvert ble jeg mer overgitt over hvorfor det ikke bodde folk på
Bliksvær, sier Maria Almli.
Bliksvær. Måten øyfolket omtaler hjemstedene forklarer at det ene er livskraftig og det
andre et nærmest fraflyttet feriested, mener Almli. – Flere forhold spiller nok inn, blant
annet framhever bliksværingene det sterke samholdet på Givær, mens de påpeker at det
på Bliksvær alltid har vært konflikter og klasseskiller basert på økonomi og religion. – Men
forskjellen i måten de snakker om øyene sine på, er slående, sier Almli. Bliksværingene
hun har intervjuet snakker om øya som et sted det er altfor tungvindt å bo på, et sted
uten framtid. Ville man noe her i livet, måtte man komme seg bort. Å bosette seg på øya
var aldri et diskusjonstema. Til Givær har flere unge kommet tilbake, forteller Almli. Hun
mener at oppgaven hennes viser at måten man velger å se og omtale hjemstedet sitt på,
har betydning for hvor livskraftig det kommer til å være. – Det er ikke nok for en
kommune å skryte på internettsiden sin. De som bor på stedet har selv et ansvar for
hvordan de snakker om hjemplassen sin.
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Arkivfoto: Bjørn Erik Olsen Bildet er fra en reportasje på øya for to år siden.

Sølvi Sivertsen (54) er sikker på at det vil bo folk på Givær også om 20 år.
– Jeg har ingen tro på at alle vil bo i by, sier hun.
Trude Landstad 48 04 77 73
Selv flyttet hun til øya i havgapetsom 25-åring, sammenmed mannen sin som er fra
Givær. Overgangen fra hjembyen
Stavanger var selvsagt stor. – Men jeg trivdes fra første stund. Her er optimisme og et
veldig godt samhold og naboskap. Det har det alltid vært, sier Sølvi Sivertsen. Hun er
sykepleier og i starten pendlet hun til byen og jobb på sykehuset. Siden ble det bare jobb
på småbruket på Givær. Hun bekrefter Maria Almlis oppfatning om optimisme og positiv
omtale av øya. – Vi bor midt i fiskefeltet og har både jordbruk og fiske og leve av. Og her
sier vi ikke til ungene at de ikke må bli fiskere og bønder, men finne seg noe annet å
gjøre. Alle har fått velge selv hva de vil, sier Sivertsen. I tillegg til det naturlige
livsgrunnlaget og det gode naboforholdet, trekker hun fram Bodø kommunes velvilje
overfor øysamfunnet. – Vi har fått strøm, vannverk, skole – alt vi har trengt. Kommunen
har sagt ja til alt. – Hvorfor tror du at folk blir boende på Givær, mens de har flyttet fra
Bliksvær? – De som bor her, vil noe. De ser at her kan man leve. Det har alltid forundret
meg at folk ikke bor på Bliksvær, som er en kjempeflott øy. – Tror du at det bor folk på
Givær
om 20 år? – Ja, det tror jeg absolutt. Det er en ungdom her som har bygd hus, her er to
barn og ett til underveis. Selv har vi en fostersønn som bor her og driver fiske. Og vi har
en datter som har lyst til å flytte hit, men som ikke vet om hun får det til. Alle folk vil ikke
bo i byen. Hvis man har noe å gjøre, så tror jeg at det fortsatt kommer til å bo folk her i
framtida, sier Sølvi Sivertsen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Minner om at løyve for salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer
inneværende fireårsperiode går ut 31.03.2008. Det må søkes om nytt løyve for
de neste fire årene. Dette må gjøres i god tid før fristen utløper da søknadene
skal saksbehandles, godkjennes og gjennom ny politisk behandling før eventuelt
nytt løyve kan gis.

Leka kommune
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KLATRING FOR VOKSNE
Onsdag 16 januar kl 2000 er det mulighet for dere voksne å prøve klatring.
Det skjer i Herlaugshallen .
Kom og prøv hvor artig det er.
Velkommen
Allidrettsgruppa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLIDRETT FOR 1-5 KLASSE
Vi har starter opp igjen på onsdager kl 1800-1900 i Herlaugshallen.
Ha på trimtøy og innesko.
Ta med drikke.
Velmøtt til en morsom time.
Husk medlemskontigent i idrettslaget.
Annette og Rigmor
----------------------------------------------------------------------------------------------------

SMÅBARNSTRIMMEN
0-6 år.
Vi har startet opp igjen med småbarnstrim mandager kl 1700-1800 i Herlaugshallen.
Vaktliste lager vi etterhvert.
Velmøtt
Husk medlemskontingent i idrettslaget.
Sissel, Aina Hege og Annette
----------------------------------------------------------------------------------------------------

STEP
Vi har startet opp igjen med Step i banken,
Mandager kl 2030.
Ta med drikke og gode trimsko og kom.
Ta gjerne med en nabo eller to, så møtes vi til en god trimstund.
Velmøtt
Annette
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2T – satser i vinter på SPINN TIL TRONDHEIM (330 km)
Ta utfordringa – å utfordre dine venner til en innendørs sykkeltur.
Som før

– satser alle i sitt eget tempo
- sykler etter musikk
- og har det sosialt og trivelig

Er du nybegynner - vi hjelper deg å komme i gang
- gir deg trygghet
- gir deg masse god mosjon
START:

TIRSDAG 15.01.08 – AVSLUTTES 17.05.08 = 4 MÅNEDER

Vi har spinn 3 timer i uka

2x45 min og 1x30 min

For å få være med på trekninga av…
1. gavekort kr. 500,K-sport
2. gratis medlem 2T i 1 måned
3. Førstemann til Trondheim
… må hver deltaker delta på 24 timer av 48 mulige.
Spinner du 30 eller 45 min = telles som 1 gang.
Vi ønsker alle og enhver velkommen til en trivelig sykkeltur.

2T har utvidet med
1 stk tredemølle
1 stk romaskin
Ved bruk av disse to treningsformene får vi trent de fleste av våre muskelgrupper (mage,
lår, nakke, rygg, legg, arm, skuldre…).
Her kan 2 stk trene i sammen – og veksle mellom.
Har du en MP3 spiller – ta med den, eller du har god musikk fra oss som stepper, spinner
eller pumper.
Kr. 50 pr time (45 min)
Kr. 250 pr måned.
OBS! Du kan bruke begge apparatene på 1 time (45 min)
Ved bruk:

registreringsskjema v/ tredemølla.

ÅPENT:

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG

alle dager kl. 1830-2130

Er det behov for flere dager åpner vi i helgene og!
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Timeplan 2T Våren 2008
Step v/Annette mandager er i regi av idrettslaget og er gratis for medlemmer av Leka IL.

Kl

Mandag

Tirsdag

18:30

Spinn 45
Reidun/Willy
Bodypump
Marianne/Tone

19:30
20:00
20:30

Onsdag
Step
Tone

Torsdag
Spinn 45
Reidun/Willy
Bodypump
Marianne/Tone

Yoga
Marianne/Beate
Step
Annette

21:00

Spinn
Nybegynner
(Spinn 30)
Reidun/Willy

”Kom i gang”
Nybegynnertime
step/aerobic
Tone

Oppfordrer alle som trener på 2T til å ta med en venn på trening!

Vi ønsker alle sammen velkommet til et nytt treningsår,
og en spesiell velkommen til nye ”slitere” ☺
Hilsen oss på 2T
--------------------------------------------------------------------------------------------

GUDSTJENESTER
03. februar

Fastelavenssøndag. Familiegudstjeneste i Leka kirke
kl. 14.00 ved sokneprest Donata Faustmann.
Barnegospel deltar. Ofring til menighetens arbeid.
Kirkekaffe av barnegospelforeldre.

02. mars

4. søndag i faste. Fastegudstjeneste i Leka kirke
kl. 11.00 ved sokneprest Donata Faustmann. Nattverd.
Ofring til Kirkens nødhjelp.

09. mars

Maria budskapsdag
Visitasgudstjeneste – se nærmere annonse

-------------------------------------------------------------------------------------------Barnegospeløvelser:
ONSDAG 16.01. kl 1630-1730
ONSDAG 30.01. kl 1630-1730
Videre øvelsesplan kommer senere.

--------------------------------------------------------------------------------------------
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Vaktliste for miniatyrskytingen

på Lekatùn, vintersesongen 2008
Onsdager: Rekrutter: kl. 18.oo – 19.30 Seniorer: 19.30 --Dato:
Ledere:
9. januar
Arne Lund - Oddgeir Haug
16. januar
Olaf Olsen - Inge Aune
23. januar
Jens Aune - Ole Hamnes
30. januar
Willy Hansen - Erlend Gjertsen
6. februar
Arne Lund - Oddgeir Haug
13. februar
Olaf Olsen - Inge Aune
20. februar
Jens Aune - Ole Hamnes
27. februar
Willy Hansen - Erlend Gjertsen
5. mars
Arne Lund - Oddgeir Haug
12. mars
Olaf Olsen - Inge Aune
26. mars
Jens Aune - Ole Hamnes
2. april
Willy Hansen - Erlend Gjertsen
9. april
Arne Lund - Oddgeir Haug
16. april
Olaf Olsen - Inge Aune
23. april
Jens Aune - Ole Hamnes
Reserve:
Inger Robertsen (97139371), Tore Hagen (95190892), Leif Pettersen (95826528)
INSKUDD:
Voksne:
Rek./Jun:

Påmelding:
kr. 20,Gatis

Amunisjon:
kr. 30,- (50 skudd - kal. 22)
gratis

Leka skytterlag
--------------------------------------------------------------------------------------------

Hei på Leka
Bli med til ”Solgården”, Spania, Costa Blancakysten. Norsk ferie og helsesenter.
Møt våren, nydelig blomstringstid og sommer på en 2 ukers tur, 22. april – 06. mai.
For første gang går det eget ”Solgårdenfly” fra Trondheim, Værnes!
På flyplassen sender du bagasjen, og du ser den igjen – på ”Solgården”, bringt til din leilighet.
Med på turen er det 3 sykepleiere og 1 lege. Det er alltid en sykepleier på vakt. Lege kan treffes en gang
daglig, og ellers om du trenger det.
Opplevelser – mye underholdning og dans noen kvelder. Litt seniordans er det også.
Bussturer med guide, små handleturer til marked og by. Spill boccia og minigolf.
Bad i utebasseng, eller oppvarmet innebasseng.
Du får gratis fysioterapi om du har med rekvisisjon fra din lege og godkjent av NAV Trygdekontor.
OBS! Området er tilrettelagt også for funksjonshemmede.
Mye mer er det å si, og for ”Solgården” er ”Trygghet, Trivsel og Glede” det viktigste.
Nå har jeg gitt Bjørg Juliussen, Leka brosjyrer med mye bilder og informasjon som du kan få.
Ellers har hun en video og DVD fra Solgården som du kan få se eller låne etter avtale med Bjørg.
Vi sees sikkert på Leka, og kanskje på reise til ”Solgården”.
Ring gjerne til meg om du lurer på noe, tlf 99 37 59 20
Med hilsen
Birgit Juliussen, Namsos - Leka
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...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Dialektkråa

Når dette skrives er året ennå 2007, men det varer ikke lenge
før et nytt sistesiffer må tas i bruk.
Året som snart er historie har hatt sine kvaliteter,
ikke minst var vi tildelt en sommer som alle øst i landet misunte oss.
Denne spalte så også dagens lys i løpet av forsommeren
og har forhåpentlig ikke ført til at dette seriøse og ellers vel omtykte organ
på noen måte har mistet sin popularitet. Tvert i mot, kan det synes som, all den tid forrige nr.
brakte en ”skaptrønder” på banen, med en slags essay om trønderspråket. Vi skal ikke her
mene noe om innholdet, men kan denne beskjedne spalten animere flere til å hive seg over
PC-en og berike oss på lignende måte, så er vi bare glade til.
Denne spalte har i første rekke konsentrert seg om dialekten på Leka, om ord og uttrykk som
var gangbare for 50 – 70 år siden. Noen ord brukes kanskje også i dag av gammelt folk, men
nyere måter å uttrykke seg på er nok mer vanlig.
Denne gang vil vi komme litt inn på de mange originalene som også Leka-samfunnet hadde
sin del av. De var fargeklatter i en ofte traust og traurig hverdag, de betedde seg kanskje litt
annerledes i enkelte situasjoner enn det som var vanlig, og ikke minst: De kunne uttrykke seg i
særegne ordelag på en slik måte at ordene og uttrykkene levde lenge etter at
opphavspersonen hadde gått bort. Denne gang nevner vi en slik, nemlig husherren til
Ramntindmoen på den tiden. Han var det en kan kalle en ordentlig skøyer, hadde smilet i
øyekroken ved de fleste anledninger, men hadde en ulykksalig hang til å snakke bakvendt.
Det lever mange uttrykk etter ham. I denne utgave av øykommunens mest pålitelige
presseorgan refererer vi ett av dem.

Ord
Hysne’ (heile hysne’ – på østlandsk: hele hurven), rasje’ (uttales med sh-lyd. Ble benyttet i
flere sammenheng, mest om personlige eiendeler, også om kroppsdeler), kolejoks
(ubestemmelig blanding), oinbua (ble underlegen, måtte gi seg, tapte), tyt’ (kveise, akne i
huden), kraum (lite eller liten om ting, fisk, f. eks)
De to siste kommer fra Harald Anfinn Kvalø, p.t. sydlige Atlanterhav.

Uttrykk
”Hut vott, slæpp hoin!” (Uttales med lang o)
--------------------------------------------------------------------------------------------

KINO UL LEKAMØY FREDAG 11. JANUAR
1. FORESTILLING (alle)
Jerry Seinfeld er skaperen av "Bee Movie", en komedie som vil
forandre alt du trodde du visste om bier.
Ta en grundigere titt på disse travle skapningene gjennom øynene til en
enkelt av dem - Barry B. Benson (Emmy og Golden Globe-vinner Jerry
Seinfeld). Etter college-eksamen ønsker Barry å få mer ut av livet enn den
uunngåelige karrieren som venter ham og alle de andre arbeiderne i New
Hive City - en jobb hos Honex i honningproduksjonen. Barry tar sjansen på
å våge seg ut av bikuben og trår snart inn i en verden hinsides sine villeste
drømmer. Da Barry tilfeldigvis møter en livsglad blomsterhandler fra
Manhattan som heter Vanessa (Oscar-vinner Renée Zellweger), bryter han
en av bienes grunnleggende samfunnsregler - han snakker til henne. Snart
utvikler det seg et vennskap, og Barry får et krasjkurs i menneskenes liv.
Når han oppdager at hvem som helst kan kjøpe honning rett fra hyllene i
butikken, blir han sjokkert over at folk stjeler bienes eget produkt for å
tjene penger på det og bestemmer seg for å saksøke hele menneskeheten.
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2. FORESTILLING (7 år)
Mikkel er 17 år og og den nye gutten i klassen. Han kommer fra
Oslo og har skateboardet under armen. Men i Voss er det
snowboard som gjelder.
Snowboard - og å holde seg inne med de riktige folka.
Moren til Mikkel får jobb i Voss, og Mikkel må flytte. Men Voss blir ikke som
forventet. Mannen de leier hos er en gal, gammel hippie og den nye
leiligheten er ikke akkurat moderne. Første skoledag blir også en skuffelse.
Men det er én positiv overraskelse - Nina. Verdens søteste jente.
Hun er sammen med den regjerende snowboardmesteren og skolens
tyrann. Han heter Gaute, og han gjør alt han kan for å gjøre
livet surt for Mikkel.
Ingen vil prate med Mikkel. Ingen er hyggelige. Og gjengen til Gaute blir
ikke noe bedre. Det er tøft å være ny - særlig når han er forelsket i en jente
han ikke kan få.

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

Vi hilser og gratulerer...
Hurra for Tom Christian som fyller 3 år den 12. januar. GLAD I DEG!
Stor kos og klem fra amma, pappa og alle søsken.

Fra Leka barnehage.
Vi takke mange vil(l)
Dere er jo så snill.
Skei Marin for torsk som smakte godt,
det var ikke smått.
For pengene fra Marin Harvest
vi kjøpte: tur utstyr, gravemaskiner og det meste.
Alfred’s og Randi’s egg i spann
og refleksvester fra Ole lensmann.
Og tror dere ikke like før jul
kom sanitetsdamene fra Husby med noe på lur.
Et kamera det var
og vi mange bilder tar.
TAKK TAKK OG TUSEN TAKK TIL DERE ALLE
GODT NYTTÅR.
Hilsen store og små i Leka barnehage

Til Anita og Tom Freddy
Gratulerer så mye med sønnen Gunnar
som kom til på selveste julekvelden.
Hilsen ”onkel” Andreas
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MANDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1700-1800 - Småbarnstrim i Herlaughallen
1800-2000 - Åpen svømmehall - alle
2030
- STEP på 2T

TIRSDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1500–1700 - Åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
1900-2000 - Svømmetrening 4-8 klasse
1830
- Spinn 45
1930
- Bodypump
2100
- Spinn 30
2000
- Korøvelse i Frøvik

ONSDAG
1830–2000 - Åpent bibliotek
2000
- Yoga
1830
- step
1800-1900 – Allidrett 1. – 5. klasse
1800
- Miniatyrskyting Lekatun
1800-1900 - Åpen svømmehall – småbarn
1900-2000 - Åpen svømmehall – alle
2000-2100 - Åpen svømmehall – kun voksne
2000
- Yoga
2000-2200 - Fotballtrening oldboys
FREDAG
2000-2100 - Åpen hall 8 klasse og oppover
Kino UL Lekamøy – 1-2 ganger pr mnd.
Se etter oppslag

TORSDAG
2000
1830
1930
1730-1830
1830-2000
2000
2100

- Bingo
- spinn
- Bodypump
- Fotball m/mer jenter 6-10 klasse
- Fotball m/mer gutter 6-10 klasse
- Linedance i Herlaughallen
- Step/aerobic - nybegynner

LØRDAG
SØNDAG
2000
- Bingo
2000-2100 - Badminton

JANUAR

Fredag
11
Onsdag
16
Mandag 28
Onsdag
30
FEBRUAR
Lørdag
09
Mandag 18
Tirsdag
19
MARS

Kino UL Lekamøy
Barnegospel kl. 1630-1730
Årsmøte i Fagforbundet kl. 1900 på hyblene ved sykestua
Barnegospel kl. 1630-1730
UKM - mønstring på Solsem
Lekakonferansen 2008
Lekakonferansen 2008

APRIL

MAI

JUNI

JULI
Fredag
Lørdag
Lørdag

11
12
19

Hagefest ”Too Far Gone” Vertshuset Herlaug
Hagefest ”Valentina” Vertshuset Herlaug
Hagefest ”Lassie and the Lads” Vertshuset Herlaug

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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