Utgiver: Leka kommune

Dato: 06/02 - 2009

Nr: 03/09

UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING
arrangeres i

Fjellvang på Solsem
Lørdag 7. februar kl. 14.30
I morgen, lørdag 7. februar arrangeres årets kulturmønstring i Fjellvang.
Her er alle velkommen til å se hva barn og unge i Leka holder på med i fritida.
Det blir utstilling og innslag fra scenen.
Konferansierer for dagen er June J. N. Hagen, Ida Martine Pettersen og Julie Johansen.
Det blir også kaffesalg og mulighet for å en koselig prat med kjentfolk.
Inngang:
Voksne:
kr. 50,Barn:
gratis

Hjertelig velkommen!
Ukm – komiteen
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 13. februar
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 20.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
Tlf NAV Leka – 747 32 510
Tlf. Likningskontoret Leka – 742 16 525
Neste utgaver: 20. februar, 6. mars, 20. mars, 04. april
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________________________________________________________

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000

Plantevernkurs – Autorisasjonsbevis
Autorisasjonsordningen for plantevernmidler gjelder for all yrkesmessig bruk av
plantevernmidler, og gjelder for 10 år. Etter 10 år må autorisasjonen fornyes.
Vi planlegger å ta en ny omgang med plantevernkurs i mars/april. Det vil bli tilbudt kurs
både for nybegynnere og for de som trenger oppdateringskurs, under forutsetning av stor
nok interesse.

Oppdateringskurs.
7-timers kurs over en dag. Avsluttende prøve en uke etter kurset. Alle hjelpemidler er
tillatt.
Alle som har yrkesdyrkerbevis som går ut 2009 (evt 2010) eller hvor beviset har gått ut
tidligere – 2004 til 2008 – bør benytte anledningen nå! Det kan være ”kjekt å ha” beviset
selv om en leier sprøyting!
Tidligere har Mattilsynet skrevet at bevis som har gått ut tidligere enn 2008 ikke kan
fornyes.
Dette har de gått bort i fra!
Har ditt yrkesdyrkerbevis gått ut tidligere, og du ikke har benyttet anledningen til å fornye
det – er det fremdeles ikke for sent!

Tema på kurset blir:





Integrert plantevern
Regelverk og etikett
Helse- og miljømessige forhold ved bruk av plantevernmidler
Sprøyteutstyr, innstilling og bruk

Pris.
Oppdateringskurs kr. 900,- for medlememr og kr. 1400,- for ikke-medlemmer.
I tillegg kommer kr. 100,- i eksamensavgift og for beviset.
Prisen inkluderer boka ”Handtering og bruk av plantevernmidler” og godt med mat og
drikke.
Kursstart:

Siste halvdel av mars

Påmeldingsfrist:

Så snart som mulig

Interesse/påmelding:

Namdal Forsøksring, tlf 74 28 01 60 / 950 27 674

---------------------------------------------------------------------------------------------FOTPLEIER MARGRETHE EDVARDSEN
Kommer til Leka sykestue onsdag 11. og torsdag 12.februar.
For timebestilling ring mobil 901 52 243
---------------------------------------------------------------------------------------------2

VIKAR - LANDPOSTBUD
Posten Norge AS, Kolvereid distribusjonsenhet søker etter vikar i landpostruten på
7994 Leka.
Den faste tjenesten er 2 av 3 lørdager samt tjeneste under ferie- og sykefravær.
Jobben består i utkjøring av pakker og brevpost, samt pengetjeneste.
Opplæring blir gitt på stedet.
Det kreves førerkort klasse B.
For nærmere opplysninger ta kontakt med det faste budet, Torill Killingberg 7994
Leka, eller:
Distribisjonsleder
Ingvar Hansen
Kolvereid distribusjon
Sentrumsgata 8
7970 Kolvereid
tlf:91772589
e-post.ingvar.hansen@posten.no
---------------------------------------------------------------------------------------------Symøte
Leka Sanitetsforening har symøte på hyblene mandag 16. februar kl. 2000.
Vi binder fastelavensris – ta med ris som vanlig.
---------------------------------------------------------------------------------------------Årsmøte
Årsmøte i Leka Sanitetsforening søndag 1. mars kl. 1600 på hyblene.
Vanlig årsmøtesaker.
Alle hjertelig velkommen
---------------------------------------------------------------------------------------------Potet
Potet på lager – vi bringer
Ragnhild og Jostein, tlf 743 99 682
---------------------------------------------------------------------------------------------ÅRSMØTE
LHL Leka avholder årsmøte på Lekatun onsdag 4. mars (klokkeslett angis senere).
Får besøk fra fylkeslaget eller sentralstyret.
Vanlige årsmøtesaker.
Andre saker må være meddelt styret innen 14 dager før årsmøtet.
Vel møtt!
Alle som støtter LHL`s formål har rett til å bli medlem av LHL.
Derfor ønsker vi både nåværende og nye medlemmer velkommen. LHL`s formål
sammenfattes i mottoet: Alltid solidaritet – for helse og arbeid.
---------------------------------------------------------------------------------------------3

GO RED HJERTERDAMER 2009
LHL Leka skal være med å aksjonen GO RED HJERTEDAMER 2009, og vil markere
dette med informasjonsmateriell, salg av pins, foredrag m.v.
Hjerte- og karsykdommer er fremdeles dødsårsak nr. 1 for kvinner i Norge. LHL
krever at helsevesenet må få mer kunnskap, økt bevissthet og bedre
Prosedyrer for å sikre kvinners hjertehelse! Derfor øker LHL igjen fokuset på kvinner
og hjertesykdom.(jf. innslaget i Kveldsnytt 2.februar i år).
Kampanjeperioden varer fra og med 5. februar til og med 8. mars, ev. lenger hvis
det enkelte lag ønsker det.
---------------------------------------------------------------------------------------------Til leie:
Leilighet til leie på Husby – ledig fra 15. februar
Kjøkken – stue – 2 soverom – bad – egen inngang.
Tlf 99 27 90 94
---------------------------------------------------------------------------------------------Ønskes kjøpt:
Barnestol – (kjøkkenstol) ønskes kjøpt
To bøker av serien Flammedans nr. 5 og 6 ønskes kjøpt
Tlf 97 00 36 23
---------------------------------------------------------------------------------------------Til salgs:
Subaru 1800 4WD pick-up (gamle bil på teknisk) selges billig.
En del påkostninger må regnes med.
Kom med bud.
Teknisk etat
Leif Pettersen 958 26 528
----------------------------------------------------------------------------------------------

Leka IL 2T vil takke følgende bedrifter og lag/foreninger for støtten i
forbindelse med etablering i nytt lokale:
¾
¾

Leka Ferga
Leka sanitetsforening

Vi håper det er flere bedrifter og lag/foreninger som vil være med å støtte opp om Leka IL 2T,
slik at vi kan opprettholde tilbudet vi har å gi kommunens innbyggere.
Gaven kan settes inn på kontonr: 4468 05 23573
Hilsen alle oss på Leka IL 2T
----------------------------------------------------------------------------------------------
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BASAR - LØRDAGSKAFÈ
LØRDAG 14. FEBRUAR KL.11.00 HOLDER
UL LEKAMØY BASAR I HUSET PÅ SKEI!
Basaren vil inneholde både loddtrekning, åresalg,
katta i sekken, tippekonkurranser
og koselig skravling over en kopp kaffe med nokkå attått!
Håper dere alle tar dere tid til en koselig
sammenkomst denne dagen!
Støtt opp om UL Lekamøy
Gevinster – store og små – tas imot med takk
Leveres til Kirsti eller Laila
Alle er hjertelig velkomne!
----------------------------------------------------------------------------------------------

LEKA MC

Vi har den glede å invitere nye og gamle medlemmer på en liten nyttårssammenkomst.
Det blir servering av mat og drikke
Vi tar en rask gjennomgang av rikets tilstand – kanskje med en krisepakke..
Sted: UL Lekamøy
Tid: Fredag 6. februar kl. 2100

VELKOMMEN
Odd Husby
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POSTEN
De som ønsker å ha mer informasjon / åpning av kontoer og så videre har nå
mulighet til å få denne hjelpen på Husby Handel
TIRSDAG 17. FEBRUAR KL. 1030 – 1500
Det vil være personer tilstede fra Kolvereid postkontor.
---------------------------------------------------------------------------------------------Info fra NAV Leka
I dag, 6. februar, har jeg min siste arbeidsdag på NAV Leka. Tilsettingsprosessen
vedr stillingen som leder for NAV Leka er ikke ferdig, så fram til ny leder er på plass
vil Kari Strøm fungere i stillingen. Hun starter i jobben mandag 9. februar.
Takk for meg!
Hilsen Tone Ødegård Johansen
----------------------------------------------------------------------------------------------

GUDSTJENESTE
01.03

kl. 1100 Fastegudstjeneste Leka kirke v/ Sokneprest Faustmann
Nattverd. Ofring til Kirkens nødhjelp.

01.03

kl. 1300 Fastegudstjeneste Gutvik bedehus v/ Sokneprest Faustmann
Ofring til bedehuset. Kirkekaffe.

22.03

kl. 1100 Høymesse Leka kirke v/ Sokneprest Faustmann
Nattverd. Ofring til menighetens arbeid

09.04

kl. 1600 Nattverdsgudstjeneste Leka Sykestue – Skjærtorsdag

12.04

kl. 1100 Høytidsgudstjeneste Leka kirke v/ Sokneprest Faustmann
Nattverd. Ofring til menighetsarbeid. Kirkekaffe.

03.05

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

17.05

kl. 1100 Festgudstjeneste Leka kirke v/ Sokneprest Faustmann
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/ Sokneprest Faustmann
Ofring til konformantarbeid

01.06

kl. 1100 Høytidsgudstjeneste Leka kirke v/ Sokneprest Faustmann
Nattverd. Ofring til menighetsarbeid. Kirkekaffe
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FREDAG

20. FEBRUAR

Kl. 1800

Beverly Hills Chihuahua - Liten, Men Tøff (7 år)

Kl. 2000

Yes Man

Beverly Hills Chihuahua Chloe en diamantpyntet, støvlettbærende Bevery Hills Chihuahua
nyter luksustilværelsen så mye at hun knapt legger merke til Papi, en røft utseende
Chihuahua som tilfeldigvis er hodestups forelsket i den bortskjemte frøkenen.

(11 år)

Etter en skilsmisse har Carl Allen (Jim Carrey) sagt nei til alt som smaker av sosialt liv. Så
tvinger en selvhjelpsguru den forsiktige bankmannen ut av isolasjonen. Carl må heretter si
ja til alt. Det får uante følger - for flere enn Carl.
Carl Allen har ikke kommet seg etter skilsmissen tre år tidligere. Livet er en tredemølle
bestående av en rutinejobb i bankvesenet uten håp om karriereklatring og filmkvelder foran
TV-en. Kompisene Peter og Rooney prøver å lirke Carl ut av skallet, men standardsvaret
hans på nesten alle forslag om sosial moro er et unnvikende nei.

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

Morsdag – alle mødres dag - søndag 8. februar
De tidlige tradisjonene
Morsdagens røtter går så langt tilbake i tid som antikken.
De gamle grekerne feiret titanen Rhea, som var alle guders mor.
På 1600-tallet feiret de engelske kristne jomfru Maria, og etter hvert
utviklet denne festen seg til å bli en høytid som gjaldt alle mødre.
Den ble feiret den fjerde søndagen i fasten, og ble kalt
”Mothering Sunday”.
Den engelske morsdagen spredde seg gradvis utover store deler av
Europa, og ble en blanding av en kirkelig høytid og en folkefeiring
til ære for alle mødre. Det var ikke uvanlig at tjenere fikk fri for å
reise hjem og besøke mødrene sine på morsdagen.
Denne tradisjonen døde gradvis ut, og de engelske kolonistene
i Amerika avskaffet ”Mothering Sunday” fullstendig, fordi de mente det tok altfor mye tid.
Starten på morsdagen slik vi kjenner den i dag
Det var nettopp i USA at morsdagen ble satt i gang på nytt. Ann Marie Reeves Jarvis,
en ung, hjemmeværende mor fra Appalachene, forsøkte under borgerkrigen å forbedre
de sanitære forholdene gjennom det hun kalte ”Mothers Friendship Day”.
Hun lærte kvinner grunnleggende kunnskaper innen sykepleie. Også Julia Ward Howe
jobbet for fred og forsoning etter borgerkrigen, og grunnla ”Mother’s day for peace,
som var en hyllest til fred, mødre og kvinner.
”Mother’s day for peace” ble feiret i over ti år.
Det var Jarvis’ datter, Anna Jarvis, som i 1907 startet arbeidet med å etablere den moderne
morsdagen. Ann Marie Reeves Jarvis hadde dødd to år før, og Anna Jarvis viet sitt liv til å
grunnlegge en dag for å ”hedre mødre, levende og døde”. Den 10. mai 1908 ble den første
morsdagen feiret. Skikken spredte seg til 45 stater i USA, og ble erklært offisiell helligdag i 1912. I
1914 erklærte daværende president, Woodrow Wilson, den første nasjonale morsdag.
Morsdag i Norge
I Norge feires morsdagen den andre søndagen i februar. Den ble første gang feiret i Bergen den
9. februar 1919, og var til å begynne med arrangert av religiøse organisasjoner. Siden har
morsdagen gått over til å bli en familiedag. Det finnes ingen bestemte tradisjoner knyttet til dagen,
men klassikere som går igjen i mange hjem er at mødrene oppvartes med frokost på sengen, og
gaver i form av for eksempel blomster eller kake.
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Når dette skrives har vi ennå januar. Riktignok helt på tampen av måneden,
men ennå har ikke vinteren vist seg med full tyngde. Bevares, her sørøst i landet
er det både skiføre og mere til. Februar derimot, er til vanlig årets kaldeste måned.
Heldigvis også den korteste. Det er en måned med mange merkedager:
Kyndelsmess kommer allerede 2. februar. I riktig gammel tid ble datoen regnet som den aller
siste juledagen. Vinteren skal være halvgått denne dagen og bjørnen snur seg i hiet.
Fra Leka og nordover i landet var det et dårlig merke om det var godt vær denne dagen. Lenger
sør mente folk det motsatte. Allerede 3. februar har vi Blåsmesse, egentlig til minne om St
Blazius, som var både lege og biskop i Lilleasia. Her til lands blir han hedret som skytshelgen
både for dyrleger og halsleger.
Det er morsdag 8. februar. Når dette eminente og informative skrift når øyas landallmue er det
ennå tid å ile til butikkene og skaffe blomster og andre tegn på at en setter pris på sitt moderlige
opphav. Det vil si om ikke finanskrisen har satt støkk i folk. I så måte er det ingen grunn til å
fortvile. Både den ene og den andre tiltakspakke er underveis. Nå er det riktignok kommunene
som utropes som de store vinnerne, og ikke den enkelte privat, i alle fall ikke i første omgang.
Fylkeskommunene skal vel også ha sitt, der skal det satses storligen på samferdsel og
rehabilitering av offentlige bygg.
Når det gjelder vår barndoms øy bør etter vår mening kirka påhuskes med litt maling og asfalten
komme på plass på yttersida. Vi påbegynte i forrige uke kladden til et brev til
samferdselsministeren personlig formedels den manglende asfalten, men har lagt det i skuffen
foreløpig. De stedlige politikere bør først få sjansen til å vise litt tiltak dessangående. Om ikke så
skjer, så antydet vi i forrige utgave av bygdas presseorgan og ansikt utad hva som kunne skje.
Vi sier ikke mer.
Her foreligger så absolutt muligheter til mye og mangt, og blir de ikke benyttet, så kommer nok
brevet til statsråd Navarsete opp fra skuffen igjen, med kopi til både fylkespolitikerne og
Snåsamannen.
Vår hjemmelsmann for nyttige opplysninger og gode råd er som vanlig salig Lorents Dirik Klüver:

Den 2den Dag i denne Maaned kaldes Kyndelsmesse. Den 22de kaldes: Peders Dag (Peters
stol), hvorfra regnes den første Begyndelse af Foraaret.
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 ud i Luften.
(Noe å tenke på for alle som skal til Syden på denne tiden?)

Spaltens hovedbudskap følger som vanlig nedenfor:
Ord
styrvøl (tjukk l – styrestang), kjeip (åregang på nordlandsbåt), hammelbain (tjukk l – løkke av
tau ved åregangen på robåt), plekt (tjukk l -løs bunnplate i nordlandsbåt).

Uttrykk
Du ska høyr ætt’ når gammelhoin jøyr (tjukk l i gammel…, lang o-i
i hoin (det er smart å lytte når eldstemann i forsamlingen tar til ordes)
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Vi hilser og gratulerer...
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hipp hurra for Viktoria Juliussen som bli 8 år den 17. februar.
Stor bursdagsklem fra gudmor Beathe.
----------------------------------------------------------------------------------------

Hipp hurra for Thomas Holmen Ekrem som bli 11 år den 19. februar.
Stor bursdagsklem fra gudmor Beathe.
--------------------------------------------------------------------------------

Takk for blomster og gaver i anledning min 70-årsdag.
Paula Annie Hagen
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi takker oppriktig for all oppmerksomhet som ble oss til del i forbindelse med våre 60-års
dager.
Takk til USA som igangsatte finanskrisen slik at vi hadde et troverdig påskudd for å feire
sammen.
Takk til Ann Sissel og Reidar som tente lys i Juliusstua tidligere enn vanlig.
Takk til fornøyelige naboer og venner, som i tillegg til hurtigrutetur bidro med viktige
reiseartikler - de tre T’er, tannkost, tannkrem og truser.
Takk til John som hadde snekret en eksklusiv reisekasse.
Takk til musikerne i gruppen ”Ikke heilt på stasjon” som drog bælg.
Forhåpentligvis kan vi på vårparten foreta ilandstigningen i Kirkenes, vel vitende om at et
østlig vinddrag fra Murmanskområdet kan krydres med et utpust Prince mild.
Om markeringen i grendehuset bidro til å styrke fellesskapet har vi sammen oppnådd det
mest verdifulle.
Dette er hva vi føler dagen derpå.
Turid og Arve
----------------------------------------------------------------------------------------------

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

9

MANDAG
1100-2300
1130-1330
1100-1800
1700-1800
1800-1900
1800-2000
2000-2100
2000-2200
ONSDAG
1100-2300
1100-1800
1830-1930
1800-1900
1800-1900
1900-2030
1900-2000
1900-2030
2000-2100
2000-2200
2000-2200
FREDAG
1100-2300
1100-1800
2000-2100

FEBRUAR
Søndag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Onsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Fredag
MARS
Søndag
Onsdag
Søndag
APRIL
Torsdag
Søndag

åpen solstudio - Lidia
åpent bibliotek
åpen frisørsalong - Ludmila
småbarntrim Herlaughallen
fotballtrening miniputt (3-5 kl)
åpen svømmehall - alle
step 2T
fotballtrening
åpen solstudio - Lidia
åpen frisørsalong - Ludmila
åpent bibliotek
åpen svømmehall småbarn
fotballtrening (6-9 kl)
fotballtrening (6-9 kl)
åpen svømmehall – alle
miniatyrskyting – kjeller Lekatun
åpen svømmehall – kun voksne
Linedance Herlaughallen
fotballtrening
åpen solstudio - Lidia
åpen frisørsalong - Ludmila
fotball
kino 1-2 gang pr mnd, se etter
oppslag

TIRSDAG
1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1130-1330 åpent bibliotek
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1500–1700
1800-1900
1830
1930
2000- 2230

åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
fotball smågutt/pike
spinn 45 2T
bodypump 2T
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
2100
spinn 30 2T- nybegynner

LØRDAG
1100-2100 åpen solstudio - Lidia
1100-1600 åpen frisørsalong - Ludmila
SØNDAG
1100-2100 åpen solstudio - Lidia
2000
bingo
2100-2200 badminton

01
04
05
06
07
11
12
14
15
16
17
20

Familiegudstjeneste Leka kirke kl. 1400 – Leka barnegospel deltar
Årsmøte Allidrettsgruppe – Lille Herlaughall kl. 2030
Styremøte bingolag UL Lekamøy kl. 2000
Nyttårssammenkomst Leka MC – UL Lekamøy kl. 2100
Lokalmønstring UKM – Fjellvang Solsem kl. 1430
Fotpleien Leka sykestue
Fotpleien Leka sykestue
Basar UL Lekamøy kl. 1100
Årsmøte AL Fjellvang kl. 2000
Symøte Leka Sanitetsforening – hyblene kl. 2000
Posten kommer til Husby Handel kl. 1030-1500
Kino UL Lekamøy kl. 1800 og 2000

01
04
22

Fastegudstjeneste Leka kirke kl. 1100
Fastegudstjeneste Gutvik bedehus kl. 1300
Årsmøte Leka Sanitetsforening – hyblene kl. 1600
Årsmøte Leka LHL på Lekatun
Høymesse i Leka kirke kl. 1100

09
12

Nattverdsgudstjeneste Leka sykestue kl. 1600
Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 1100

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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