Utgiver: Leka kommune

Dato: 08/02 - 2008

Nr: 03/08

2008

Flyttes til lillesalen i Herlaughallen
lørdag 09. februar kl. 14.00
Mer informasjon inne i Lekaposten.

En rose til
alle mødre i
anledning morsdagen
på søndag.
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 15. februar
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 22. 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
Utgivelsesdato for Lekaposten framover 22.02 – NB tre uker!! 14.03 – 28.03 – 11.04
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________________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000

LEKA KONFERANSEN 2008
Avholdes i Herlaughallen 18. og 19. februar.
Tema for konferansen i år er:
”Mikrokommuners framtid”
og er en konferanse om mikrokommuners fremtid i
forhold til forslag om nytt overføringssystem for kommunene.
Foredragsholdere på konferansen vil være:
Kommunalminister
Magnhild Meltveit Kleppa
Stortingsrepresentant
Arild Stokke Grande
Fylkesmann i NT
Inger Lise Gjørv
Kommunene
Fedje, Solund, Fosnes, Vevelstad, Træna, Bjarkøy og
Værøy.
Program:
10.30 – 11 00
11 00 – 11 40
11 40 – 12 00
12 00 – 13 40
13 40 – 14 15
14.15 – 14.30
14 30 - 17 00

Mandag 18 Februar
Åpning av konferansen - Arve Haug
De to første kommunene presenterer seg
Kaffepause
Kommunene forsetter presentasjon
Lunsj
Fylkesmannen i NT
Konferansen forsetter

Her skifter konferansen ”takt” – MÅL: utforme en felles plattform ift. nytt inntektssystem.
Stikkord ift. felles plattform:
1. Hva mener vi må til for også å sikre framtiden for mikrokommunene.
2. Endringer ift. Sørheimutvalget
3. Skatt og inntekter.
Program:
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11 45
11 45 – 12 30
12 30 – 12 40
12 40 – 13 15
13 15 - 14 00
14 00 – 14 45
14.45-15.15

Tirsdag 18 Februar
Oppsummering fra gårsdagen (komiteen)
Lokalt innslag
Våre venner på Stortinget
Kaffepause /Lunsj
Kommunalministeren ønskes velkommen
Konferansen legger fram sin sak
Kommunalministeren
Oppsummering og avslutning
Kaffe

Konferansen er først og fremst en arena for de inviterte mikrokommunene til å diskutere de
utfordringer man nå står ovenfor samt utforme en felles plattform ift. nytt inntektssystem.

Det vil likevel være åpen for alle som ønsker å høre på.
Det vil bli mulighet for alle å kjøpe seg lunsj. Dette koster kr 50,-

For at vi skal ha en ca. oversikt over hvor mange stoler som skal plasseres
og hvor mye mat som trengs ber vi dere melde dere på konferansen til
kommunens sentralbord tlf: 74387000.
Mandag kveld vil det være åpent på Vertshuset Herlaug for sosialt samvær.
Alle som har lyst er hjertelig velkommen!
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KUNNGJØRING:

Kommunestyret har møte tirsdag 12. februar kl. 10.30 på Lekatun.
Saker til behandling:
14/08 Budsjett- og økonomiplanprosess 2008 og senere
15/08 Utvidelse av Leka Vassverks forsyningsområde til også å omfatte Engan/Vågan
(Vestre Leka Vassverk) - uttalelse

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

Informasjon vedrørende influensa
Helsesøster har fått noen henvendelser vedr. årets influensa og ønsker derfor å gi en felles
informasjon gjennom Lekaposten. Informasjonen er innhentet fra Folkehelseinstituttet, datert
22.januar - 08.
Årets influensaepidemi er kommet til sørlige deler av Europa og vil sannsynligvis nå Norge om
få uker. Influensavaksinen ser ut til å gi god beskyttelse mot årets virustype, og beskyttelsen
inntrer ca. 2 uker etter vaksinering.
Folkehelseinstituttet anbefaler alle som har økt risiko for å få komplikasjoner etter en
influensainfeksjon, å la seg vaksinere. Dette gjelder alle over 65 år, barn- og voksne med
alvorlig luftveissykdom, kronisk hjerte/karsykdom, kronisk nyresykdom, nedsatt
infeksjonsforsvar og personer med diabetes.
Det finnes enda tilgjengelig influensavaksine så hvis du ønsker å få satt vaksinen - ta kontakt.
Med hilsen
Helsesøster
----------------------------------------------------------------------------------------------------

2008
Ungdommens kulturmønstring arrangeres

i lillesalen i Herlaughallen
lørdag 09. februar kl. 14.00

Sceneinnslag – kunstutstilling
Det blir salg av vafler, kaffe, brus og pølser.
Ta turen innom - se flott underholdning og utstilling.
Inngang: voksne kr. 30,-.
Mer informasjon på: www.ukm.no
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KRONERULLING
STOR OPPVASKMASKIN - HERLAUGHALLEN
Oppfordringen gikk i forrige nummer av Lekaposten til kronerulling for innkjøp av stor
oppvaskmaskin til skolekjøkkenet.
Storstua vår – Herlaughallen – brukes til mange forskjellige arrangementer, flaskehalsen har vært
at det tar for lang tid og det er liten kapasitet for å få vasket kopper etterpå. Løsningen har ofte
vært å bruke pappservice, eller ved større arrangementer å kjøre skitne kopper til andre
forsamlingshus for vasking.
Og vi oppfordrer derfor lag, foreninger og privatpersoner til å være med på denne
økonomiske dugnaden. Bidrag kan settes inn på følgende konto:
”KONTO FOR GODE FORMÅL” kontonummer 4202 15 02884
Beathe Mårvik

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

KAKE TIL MORSDAGEN
9. klasse arrangerer kakelotteri på Coop Leka og Joker Husby lørdag 9. februar kl. 1030.
Inntektene går til klassetur til neste år.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Grågåsa i Leka Kommune
Torsdag 14. februar kl 20.30 på Lekatun,
inviterer vi til et møte for dere som har gåsbeiting/skader på dyrket mark/beite.
Dette fordi vi ønsker å få til et møte med fylkesmannens miljøvernavdeling ved
Paul Harald Pedersen angående grågåsforvaltningen i Leka Kommune.
Diskusjon for møtet:
• Hvilke tiltak kan vi foreslå for miljøvernavdelingen som dere mener kunne ha hatt
virkning?
• Hva med kompensasjon for beiteskadene, bør ikke det likestilles med avlingssvikt?
Vel møtt til en god diskusjon om grågåsa!
Viltforvaltningen
Annette T. Pettersen

Valdet i Leka
Mari-Anne Hoff

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

UL - Lekamøy
Huset på Skei har i mange år blitt drevet på idealisme og dugnad.
Det håper vi kan forstette, men da må nye ivrige sjeler ta over.
Er det ingen som ønsker å ta over i styret for UL- Lekamøy, må huset stenges etter 1. mars.
Så derfor håper vi at dere kommer på årsmøte og tar en liten jobb i styret for UL-Lekamøy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tusen Takk !
Nåværende styre ønsker å rette en stor takk til dere som har bidratt til
gjennomføringene av bingoene på Skei.
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Årsmøte i UL -Lekamøy
Lørdag 1. mars kl 1500.
Vi servere sodd.
Saker:
• Regnskap
• Valg
• Videre drift

Velkommen
Styret i UL- Lekamøy
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ÅRSMØTE I GUTVIK GRENDELAG
Tirsdag 12.02.2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kl. 20.00

Sakliste:
Godkjenning av sakliste
Valg av møteleder og sekretær
Årsmelding
Regnskap v/ Kjell Einar Hiller
Kapermarsj 2008
valg
Evt:
Utflyttertreff 2008
Julemessekomite
Skreifest

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN
Vi serverer kaffe med ”nå godt attåt”
Styret for Gutvik Grendelag
v/ Trond Hiller
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Leka idrettslag
Årsmøte fredag 29. februar kl. 1900 på skolen
Helene, Rasmus og Sindre vil presentere sin prosjektoppgave om Leka IL.

Velkommen
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Leka Arbeiderparti
Årsmøte torsdag 21. februar kl. 1800 på Lekatun
Vanlige årsmøtesaker
Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen.
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Småbarnstrimmen
Mandag 18.februar går småbarnstrimmen ut pga Lekakonferansen.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Step
Vi avlyser step mandag 18 februar grunnet konferansen.
Møt opp på puben i stedet på kvelden!
--------------------------------------------------------------------------------------------

INFO FRA 2T
Steptimen onsdager kl. 18.30 utgår pga liten interesse.
Nybegynnertimen Step torsdager kl. 21.00 fortsetter som før.
Åpningstider 2T
Mandager: 19.00 - 21.30
Tirsdager: 18.30 - 21.30
Onsdager: 19.00 - 21.00
Torsdager: 18.30 - 21.30
Innenfor åpningstiden kan du delta på yoga-, spinning-, pump- og steptimer
eller trene for deg selv på romaskin og tredemølle!
Velkommen!!
Hilsen oss på 2T
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dugnad i Brikdalen
Som sikkert mange vet har Idrettslaget fått midler til å ruste opp lysløypa i Brikdalen til en
”helårsløype”. For å få dette prosjektet i mål er vi avhengige av en god dugnadsinnsats!

Vi starter derfor lørdag 16. februar kl. 10.00 (oppmøte i kommentatorbua)
Arbeidsoppgaver: Rydding av kratt, kjerr og småskog
Ta med motorsag, ryddesag og/eller greinsaks.
Hvis noen kan stille med en beitepusser/krattknuser, ta kontakt med Oddgeir Haug.
Det blir servert kaffe, saft, vafler m.m.

Håper mange stiller opp, både barn og voksne!
Vi har mye å gjøre……
Hilsen
Arbeidsgruppa for Brikdalsprosjektet
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Åpningstider NAV Leka
Nye åpningstider fra 11. februar:

Åpningstid er fra kl. 10.00 – 14.00 mandag – torsdag
Telefontid er fra kl. 09.00 – 15.00 alle dager
Ved ønske om samtaler/veiledning: ta kontakt for å avtale time.
Tlf. 74 73 25 10
e-post: nav.leka@nav.no
www.nav.no
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Demensforeningen fra Nærøy
Onsdag 27. februar
kommer Demensforeningen fra Nærøy på besøk.
Vi inviterer dere alle sammen til et informasjonsmøte om
demens og alderdom,
Lekatun kl 2000.
Enkel servering
Hjertelig Velkommen
Arr: Pårørendeforeningen for beboere ved Leka sykestue.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Brita Engan og Terje Ekhaugen
gifter seg 16.02.08 i Trøgstad kirke
adresse for dagen: Bakkergården 1860 Trøgstad

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

Leka Blandakor hadde årsmøte den 29. januar.
Nytt styre består av:
Leder
Ella Sande
Medlemmer
Ole Kristian Holand, Nina Furre Holmstrand,Grethe Haug,
Ståle Haug, Solvår Kverneg
Vara:
Solbjørg Wigum, Kirsti Østby
Kasserer:
Anne Berit Sandnes
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Kurs i Toving
12 timers kurs i toving fredag 29. februar til søndag 2. mars
Kurset skal lære deg å lage ulike artikler.
Kurset koster kr 400 + materiale
Kun 2 ledige plasser!!!!
Kurset holdes på skolen
Bindende påmelding
innen 20. februar til Gunhild Haug.
Tlf: 74 39 97 86 / 95 80 91 00
----------------------------------------------------------------------------------------------------

FINN FRAM KOSTYMER OG MØT OPP
-------------------------------------------------------------------------------------------I fra Norske barnerim og regler fra 1899 fant jeg blant annet disse tellereglene.
Kanskje noen husker andre telleregler som ble brukt i barneleiken?
Fraa Sunnfjord:
Elde melde
difyr med elde
skipe gaar
ut i haar,
rygg i rent
tvo i spent
snipp snapp
snyta ut.
Slik jeg husker den:
Elle melle deg fortelle.
Skipet går ut i år.
Rygg i rann to i spann.
Snipp snapp snute du er ute.

Fraa Vestlandet og flere steder:
Elle melle
de fordælle
skipe gaar
ut i Haar. (*)
Rygg i renn
tvo i spenn
snipp snapp snute ute!

Fraa Jæren:
Æla mæla
ming mang
ding dang
skipe gaar
ut i aar,
rygg i renna
tvo i spenna
snipp snapp snute, ute

(* Haar skal være Harlem i Holland)

Beathe Mårvik
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Skjebnen til en hjemløs katt
To øyne full av angst.
En kropp så mager og liten.
Enda en dag uten fangst.
Blitt stenet og jaget.
Under en busk sitter katt og gråter.
Tenker tilbake på de første ukene
i sitt ettårige liv.
Hvor det var varme og kjærlighet.
Der hvor det fantes en seng,
skåler med mat, en mor og glede.
Tårene triller, kreftene forsvinner.
Kulda biter seg langt inn i hjertet.
Neste dag ser man en bylt i sneen,
ingen bevegelse, intet liv.
Ingen ser den, ingen savner den.
En liten sjel er gått til hvile
i en verden full av GODHET?

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

GUDSTJENESTER
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

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

øvelser våren 2008
13.02.

kl 1630-1730

27.02.

kl 1630-1730

12.03.

kl 1630-1730

26.03.

kl 1630-1730

16.04.

kl 1630-1730

30.04.

kl 1630-1730

14.05.

kl 1630-1730

17.05.

opptreden i gudstjenesten kl 1100

28.05.

kl 1630: opptreden og øvelse på sykestua

11.06.

kl 1630-1730: avslutning. Sjokoladekake og utdeling av diplom.
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Så har vi da lagt januar, årets mørkeste,
og i gamle dager også årets kaldeste, måned bak oss.
Årets første måned har visseligen vært mørk, men slett ikke kald.
Både langs kysten og lengst sørøst i landet har det vært milde grader
det meste av måneden. Når dette informative organ kommer de ivrige lesere
i hende er det allerede gått en hel uke av februar.
Dagen har blitt nesten 4 ½ time lenger siden vintersolverv.
2. februar kunne vi feire Kyndelsmess (egentlig lysmesse, av nordisk kyndill, lys) og
dagen etter var det Fastelavnssøndag. Like etter kommer Fetetirsdag og Askeonsdag.
Videre utover i måneden er det flere merkedager: Peters stol 22. februar. Denne regnes
som den første vårdagen. På de noe mer sydlige breddegrader er det karnevalstid.
Mange av dette stedlige organs mer eleverte lesere er antakelig i ferd med å pakke ned
badetøyet og belage seg til utlukter lenger sør i verden. Om ikke for å feire maskeball i
Rio eller Mardi Gras i Karibien, så er det da karneval på Kanariøyene også.
Vår viden kjente opplysningsmann, Lorents Didrik Klüver, har husråd også for februar.
Landalmuen, hvorav en ikke ubetydelig del av øyas befolkning må sies å tilhøre, vil ha
mye igjen for å lytte til sannheter som i dette tilfelle er snart 200 år gamle:
Læg nu nøie mærke til dit Foder. Finder du, at det er mer end halv fortæret, da
kjøb mer til i Tide, ”thi du har endnu ligesaa langt igjen af Vinteren at foere dine
Kreature inde, som den Tid, der allerede har gaaet siden de sattes på Stald”.
Det er godt for den reisende, at han i denne Aarets Tid nyder en Taar Viin eller
gammelt Øl, førend han om morgenen begiver sig ut i Luften.
Her får både de som blir værende hjemme og de sydenreisende erfarne ord med på veien.
Det er først og fremst gamle ord og uttrykk som denne spalten skal befatte seg med, og
det har vi selvsagt ikke glemt denne gangen heller:
Ord
Bona (fiskeutstyr), børnskap (garnbruk), flaug (brattheng, også brukt om brattlendt
område under havflata, ursflaug, for eksempel. Av og til brukt i overført betydning:
Ryggjiflaug), nuggel (tjukk l, bunnplugg i robåt), småbenj (finmasket fiskegarn), snørsul (
tjukk l, klave med snøre og søkke), sule opp (avslutte fisket, for dagen eller sesongen,
også brukt i andre sammenheng for å avslutte noe).
Uttrykk
”Go’ ’støyt tek båt sjøl”
Dette sitatet stammer også fra gubben fra Ramntindmoen. Det trenger en litt nærmere
forklaring: Ordningen med å føre kviger på sommerbeite på Leknesøyan er av gammel
dato. På 1800-tallet gikk ikke dette så lettvindt for seg som i dag. Da ble det benyttet
sekstringer eller åttringer til transporten fra Leknessjøen bort til øyene. På en slik tur med
5-6 kviger og to ved årene satt Ramntingubben bak og styrte og anga retning.
Diskusjonen om ett eller annet gikk så livlig at mannen med rorkulten glemte seg og de
rodde rett på harde fjelltrappen. De som rodde ramlet på rygg fram i båten og et par av
kvigene føk rett på sjøen. Da de hadde summet seg litt var det stor bekymring for
hvordan det var gått med båten. Da var det at Ramntindgubben kom med det uttrykket
som er gjengitt ovenfor.

-------------------------------------------------------------------------------------------Leka Blandakor arrangerer:
Basar i Herlaughallen palmesøndag 16. mars kl. 15.00
Sangerfest i Fjellvang 26. april
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FAU
FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er
medlemmer av foreldrerådet.
FAU er Foreldrerådets ArbeidsUtvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet.
Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for
barnas utvikling og opplæring. Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell
medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
Nytt FAU ble valgt 5.2.08. på storforeldremøte på skolen.
Medlemmer i nytt styre er:
Rigmor Danielsen Reppen, Kristin Floa, Tale Marie Rogne,
Annette Thorvik Pettersen og Beathe Mårvik.
FAU velger selv leder og nestleder.
Styret er valgt for resten av dette skoleåret og for skoleåret 2008/2009.

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

KINO UL LEKAMØY FREDAG 22. FEBRUAR
MER STÅHAI

Kl. 18.00 Aldersgrense: ALLE

Bli med på fascinerende dyphavseventyr i 3D-animasjon, i stil med OPPDRAG NEMO og
STOR STÅHAI.
Da fisken Pis foreldre omkommer i et garn forlater han sitt hjemlige farvann utenfor Boston og
legger i vei over de store hav for å bo hos sin tante Pearl. Her møter Pi drømmedama - havets
mest populære fiskepike, Cordelia, og han faller pladask. Men den store, onde tigerhaien Troy er
også forelsket i Cornelia og gjør alt for å legge kjepper i hjulet for den spirende romansen mellom
Pi og Cornelia. For å redde Pi fra å bli haimat går Cordelia med på å forlove seg med den
fryktinngytende Troy, og nå må Pi samle alt sitt mot og kjempe for sitt liv og sitt livs store
kjærlighet!

KAUTOKEINO-OPPRØRET

Kl. 20.00 Aldersgrense: 11 ÅR

8. november 1852 er en mørk merkedag for samer i Norge. Da gikk en gruppe samer til
angrep på det norsk storsamfunnet personifisert av handelsmann, lensmann og prest i
bygda Kautokeino. Forsøket på revolusjon endte i tragedie.
I århundrer har de forblåste viddene lengst nord i Nord-Norge vært bebodd av samefolket og
reinsdyrene deres. Men moderne tider er i ferd med å innta den avsides kjøpstaden Kautokeino,
som styres av den formuende handelsmannen Carl Johan Ruth. En av de samiske gruppene
(siidaene), ledet av den unge kvinnen Elen, nekter å betale en urettferdig gjeld til Ruth. Uten
rettssak sørger Ruth for å fengsle de fleste i Elens siida, og hun blir alene om å ta vare på
reinsdyrene. Elen får hjelp til å få i stand en rettssak som bidrar til å løslate de fleste mennene.
Men Ruth tar beslag i siidaens reinsdyr for å dekke kostnadene til rettssaken. Uten livsgrunnlag har
ikke Elen og siidaen noe annet valg enn å gå imot Ruths krav.

--------------------------------------------------------------------------------------------
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14. FEBRUAR - VALENTINSDAGEN

14. februar er den tradisjonelle Valentinsdagen, også kalt
Alle hjerters dag. Den moderne skikken består i å sende et
kort til den man elsker, eventuelt kjøpe blomster, konfekt
eller en liten presang. Skikken er britisk, og hos oss var
dagen helt ukjent inntil nylig.

Den hellige Valentin var biskop i Terni og skal ha dødd martyr-døden for sin tro ca.
270 i Roma. Inntil 1969 hadde han minne-dag 14. februar i den katolske
helgenkalenderen, men da fant man at legenden om ham var upålitelig.
Forveksling
Tvilen oppstod fordi den hellige biskop Valentin kan ha blitt for-vekslet med en
ganske vanlig prest med samme navn. Dessuten ligner legenden om ham for mye
på legendene om Marius og Marta, visstnok iranere, som sammen med sine sønner
Audifax og Abakum døde martyrdøden i Roma.
19. januar er fortsatt minnedag for Audifax og Abakum.
Kirke
Vi vet at en kirke ble viet til den hellige Valentin ved Via Flaminia i Roma i midten
av det fjerde århundre. Ifølge legenden skal Valentin ha lidd martyrdøden og blitt
gravlagt der kirken ble reist.
Uforklarlig
Ellers er det ingen ting i legendene om biskopen eller presten Valentin som kan
forklare hvorfor man på Valentinsdagen skulle velge seg en kjæreste.
Engelsk skikk
Skikken med å feire Valentinsdagen oppstod i England. Mange steder trakk de unge
lodd, slik at de to som fant hverandre på denne måten ble feiret som «Valentin og
Valentine» i ett år.
Hedensk opphav
Det er mulig at skikken henger sammen med en middelaldersk forestilling om at
fuglene begynner å parre seg på den hellige Valentins dag. Men mest sannsynlig er
det at bakgrunnen for dagen stammer fra hedenske fruktbarhetsriter som innledet
våren.
Ukjent hos oss
I Norge og Norden var feiringen av Valentinsdagen en ukjent skikk inntil for få år
siden. Spesielt har Posten ivret for at man som i Storbritannia og USA skal sende
valentinskort til den man elsker. Derfor er det siden 1998 utgitt et årlig
valentinsfrimerke.
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Vi hilser og gratulerer...
Hipp hurra for Viktoria Juliussen som bli 7 år den 17. februar.
Stor bursdagsklem fra gudmor Beathe.
Hipp hurra for Thomas Holmen Ekrem som bli 10 år den 19. februar.
Stor bursdagsklem fra gudmor Beathe.
Vi vil gratulere prinsessa vårres Hanna Viktoria med 3 årsdagen.
Håper du får en kjempefin dag! Vi e kjæmpegla ti dæ snuppa vår!
Stoooore klæmma kjæm fra
Elise, Helge, Tommy, pappa og mamma
Æ vil gratuler alle mødre med morsdagen!
Hilsen Tale Marie.
Vi vil gratulere Thomas Holmen Ekrem med 10 årsdagen!
Håper du får en fin dag!
Stooore klæmma kjæm fra
Tommy, Helge, Elise, Hanna Viktoria, Rune og Tale
Hjertelig takk for månedens blomst.
Ragnhild og Jostein
(Har fortsatt god potet på lager)
Hipp hurra førr ho Beathe som har bursdag dein 18. februar!!
Bursdagsklæm fra Siv, Annette, Venke, Tone og Leo…
Til Inger Johanne
Ei helsing vi sender med tanker og ord, til deg vår kjære mor,
for to er du mamma og svigermor.
For sju er du farmor, og mormor til to, og snart er du oldemor til åtte med sko.
Hilsnene kommer fra oss alle i lag, som hyller deg på den store dag.
Gratulere hjerteligst med 80 års dagen den 16. februar.
Vi er alle kjæmpe gla i deg.
Vi ønska å gratulere ho Torill Astrid Grande med bursdagen som ho har den 6.februar
gleda oss til mytji go mat og drikke
Hilsen Berit og Bjørn Terje ,Andreas Anker
Kjære mamma Beathe
Gratulerer med dagen den 18. februar.
Stor klem fra Line og Julie - glad i deg!

13

MANDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1700-1800 - Småbarnstrim i Herlaughallen
1800-2000 - Åpen svømmehall - alle
2030
- STEP på 2T
2000-2200 – Fotball A-lag

ONSDAG
1830–2000 - Åpent bibliotek
2000
- Yoga
1730-1900 – Allidrett 1. – 5. klasse
1800-2000 - Miniatyrskyting Lekatun
1900-2000 – Allidrett jenter 8. 9. 10. kl
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
2000-2200 – Fotball A-lag
Kino UL Lekamøy – 1-2 ganger pr mnd.
Se etter oppslag

FEBRUAR
Lørdag
09
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Fredag
Lørdag
Onsdag
Fredag

12
13
14
16
17
18
19
22
23
27
29

MARS
Lørdag

01

Søndag

02

TIRSDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1500–1700 - Åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
1800-1900 – Svømmetrening 1-3 klasse
1900-2000 - Svømmetrening 4-10 klasse
1800-2000 – Fotball smågutt/piker
1830
- Spinn 45
1930
- Bodypump
2100
- Spinn 30
2000
- Korøvelse i Frøvik
TORSDAG
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

Kakelotteri – Coop Leka og Joker Husby, kl. 1030 arr. 9.klasse
UKM - mønstring HERLAUGHALLEN kl. 1400
Årsmøte Gutvik Grendelag kl. 2000
Årsmøte Bygdekvinnelaget i Leka – UL Lekamøy kl. 2030
Møte om grågås på Lekatun kl. 2030
Dugnad i Briktdalen kl. 1000
Barnekarneval på Skei kl. 1500
Lekakonferansen 2008
Lekakonferansen 2008
Kino – UL Lekamøy
Klatring i Herlaughallen kl. 1200-1330
Informasjonsmøte Lekatun kl. 2000 – Nærøy demensforening kommer
Tovekurs
Årsmøte Leka Arbeiderparti – Lekatun kl. 1800
Årsmøte i Leka Idrettslag – Herlaughallen kl. 1900
Tovekurs
Årsmøte UL Lekamøy kl. 1500
Tovekurs
Fastegudstjeneste i Leka kirke kl. 1100
Familiekonsert med Thomas Brønnbo på solsem kl. 1930
Basar i Herlaughallen kl. 1500. Arr. Leka Blandakor
Visitasgudstjeneste

Fredag
07
Søndag
16
Søndag
09
APRIL
Lørdag
26 Sangerfest i Fjellvang. Arr. Leka Blandakor
MAI
Lørdag
03 Borglig konfirmasjon
Lørdag
31 Konfirmasjon – Leka kirke
JUNI
JULI
Fredag
11 Hagefest ”Too Far Gone” Vertshuset Herlaug
Lørdag
12 Hagefest ”Valentina” Vertshuset Herlaug
Lørdag
19 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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