TIL HUSSTANDENE

Utgiver: Leka kommune

Dato: 30/11 - 2007

Nr: 22/07

Formannskapets behandling av budsjett 2008 – drift og investering /
økonomiplan 2008-2011 – drift og investering er utsatt til
mandag 17. desember. Øvrige saker som har betydning for budsjett/økonomiplan
slik som kommunale avgifter osv er også utsatt til samme dato.
Formannskapets innstilling vil bli sendt ut til husstandene den 19. desember.
Kommunestyrets endelige behandling av budsjett og økonomiplan utsettes til
januar.
Så tenner vi et lys i kveld
vi tenner det for glede.
Det står og skinner for seg selv
og oss som er tilstede.
Så tenner vi et lys i kveld,
vi tenner det for glede.

Så tenner vi to lys i kveld,

1. søndag i advent 2. desember

2. søndag i advent 9. desember

to lys for håp og glede.
De står og skinner for seg selv
og oss som er tilstede.
Så tenner vi to lys i kveld,
to lys for håp og glede.

Neste utgave av Lekaposten er siste ordinære før jul og kommer ut fredag 14.
desember. Da hadde det vært fint å få med alle planlagte
aktiviteter – åpningstider/stenginger før jul, i romjula og nyttårshelga.
Første ordinære utgave av Lekaposten i 2008 kommer 11. januar.
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 07. desember
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 14. desember
Tlf. 743 87 000 e-post: post@leka.kommune.no
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Tlf. Legevakt etter kl. 15.30 - 743 99 750
Tlf. Leka sykestue - 743 87 200

INFORMASJON FRA KOMMUNEN
Leka kommune, tlf.: 743 87 000
Formannskapets møte 12. desember utgår.
Mandag 17. desember avholdes møte i formannskap og kommunestyre.

------------------------------------------------------------------------------------------Bredbånd til Leka - Flytting av Radiopunkt på Geitastifjellet
Punktet på Geitastifjellet, som skal dekke Solsem, Stein, Vågan, og Engan har blitt
plassert feil og blir nå flyttet.
Årsaken til feilplasseringen skyldes en intern kommunikasjonssvikt som vi beklager. Vi
vil i løpet av kort tid støpe nytt fundament og masten blir deretter flyttet over til dette
punktet. Det gamle punktet blir ryddet. Dette arbeidet forventes utført i desember, men vi
er inne i en periode med uheldig vær for støpe- og helikopterarbeid, så vi håper dette ikke
gir for store utfordringer og forsinkelser.
Rune Skow
NTE Distriktsbredbånd
------------------------------------------------------------------------------------------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: 31.12.07
------------------------------------------------------------------------------------------JULEGAVETIPS
K-sport har bager – gensere – t-skjorter osv med Leka-logo på.
Ta kontakt med K-sport Kolvereid for ytterligere informasjon.
------------------------------------------------------------------------------------------NAV Leka er stengt for publikum tirsdag 4. desember.
Telefonhenvendelser: 74 73 25 10.
Tone
------------------------------------------------------------------------------------------Fotpleier Margrethe Edvardsen kommer til Leka sykestue
onsdag 5. og torsdag 6. desember.
For timebestilling ring mobil 901 52 243.
-------------------------------------------------------------------------------------------

LEKAFERJA ASA - Juleruter fra 24.desember 07 til 01.januar 08.
Julaften utføres ordinær rute med siste avgang fra Skei kl. 1540 og fra Gutvik kl 1610.
1. juledag utføres rute fra Skei kl. 0935 og 1240 og fra Gutvik kl. 1005 og 1310.
2. juledag og nyttårsdag utføres søndagsrute.
Nyttårsaften utføres ordinær rute med siste avgang fra Skei kl 1640 og fra Gutvik kl 1710
Øvrige dager utføres ordinær rute.
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2008
DETTE ER EN LITEN PÅMINNELSE OM UKM 2008!!!
VI SATSER PÅ Å ARRANGERE LOKALMØNSTRING
I SLUTTEN AV JANUAR – BEGYNNELSEN AV FEBRUAR.
ENDELIG DATO KOMMER SENERE.
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 KONFRANSIER,
SCENEARBEIDER, MEDHJELPER ELLER LIGNENDE TA KONTAKT MED
KULTURKONTORET TLF 74387020.
MER INFORMASJON KOMMER SENERE!!!!
ER DET NOE DU LURER PÅ I FORBINDELSE MED UKM – TA KONTAKT!
KULTURKONTORET
------------------------------------------------------------------------------------------Leka Vassverk a/l

Melding til abonnentene
Vassverkets styre mottok tidligere i høst klage fra abonnent der det ble reist tvil om
vannkvalitet, avleiring av løse partikler til stikkledninger, installasjoner mv..
Vassverket har med dette som bakgrunn gått gjennom analyseresultat, utstedte rapporter
etter tidligere tilsyn, samt iverksatt tiltak bestående i spyling for deler av anlegget.
Nye vannprøver er tatt spredt på ulike steder i nettet og analysert fortløpende.
Vassverket ser behov for å innarbeide spyling m/propper/ordinær utspyling som ledd i å
unngå uønskede avvik.
Omfanget av dette vil bli forelagt kommende årsmøte til diskusjon/uttalelse.
Disse rutinene vil også ha en ikke ubetydelig kostnadsside.
Vassverkets styre er opptatt av å sikre tilstrekkelig og godt vatn.
Nesvatnet er et av svært få vannkilder (uten rensing) som nesten uten unntak
kvalitetsmessig tilfredsstiller alle måleparametre i et etter hvert komplisert analyseregime.
Drikkevannsforkriften, vassverkets eget internkontrollsystem samt Mattilsynets tilsyns- og
kontrollfunksjon setter standard for måten drifta utøves på.
Dette skal gi tilstrekkelig trygghet for de som er abonnenter i Leka Vassverk a/l.
Styret
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GUDSTJENESTER
02. desember

Lysmesse i Leka kirke kl. 14.00 ved sokneprest Donata
Faustmann og konfirmantene. Kirkekaffe

02. desember

Adventsgudstjeneste i Gutvik bedehus kl. 16.00 ved
sokneprest Donata Faustmann. Kirkekaffe.

24. desember

Familiegudstjeneste i Leka kirke kl. 12.00 ved sokneprest
Donata Faustmann. Barnegospel deltar. Ofring

25. desember

Høytidsgudstjeneste i Leka kirke kl. 11.00 ved
sokneprest Donata Faustmann. Nattverd. Ofring

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

Nissemarsj

Mandag 17. desember kl 1700
møtes vi til nissemarsj.
Marsjen går fra sykestua til skolen,
slik at alle kan bli med,
rullestol, gåstol, barnevogn med mer.
På skolen tenner vi på grillen og koser oss med medbrakt mat og drikke.
Ta på nisselue og ta med en fakkel eller lykt og møt opp til en liten førjulsmarsj.
Unge som gamle oppfordres til å være med.
En fyrtårnaktivitet i regi av Idrettslaget.
-------------------------------------------------------------------------------------------3 DAGSFEST PÅ SKEI 2007
FRESK spiller til fest 3 juledag på Skei.
Inngang kr 130,Kaffesalg og alle rettigheter.
Velkommen til en trivelig kveld i huset.
UL-Lekamøy
--------------------------------------------------------------------------------------------

MÅNEDENS BLOMST i november 2007
Ved denne kåringen var det forslag på 4 kandidater til månedens blomst.
Vinneren av månedens blomst er:

Åshild Sørli
Begrunnelsen som ble gitt av forslagstiller var følgende:
Hun er bestandig i godt humør og ei trivelig dame.
Bygdekvinnelaget i Leka gratulerer med månedens blomst i november, og oppfordrer med det samme til
å sende inn forslag til neste månedens blomst.
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Når dette kommer Lekapostens ivrige lesere i hende skriver vi ennå november.
Høsten har etter hvert dradd seg over i førjulsvinter. Før i tida var dette en
hektisk tid hos folket på øya. Mannfolka hadde sitt å styre med,
selv om ”utarbeidet” med onner og slikt var unnagjort. Nå forberedte en seg på
kommende vinter med ettersyn av båter og børnskap og alt som skulle være
i orden før turen godt ut på nyåret skulle gå til Lofoten eller Viknaværene.
Kvinnfolka hadde det enda travlere. Det var karding, spinning, strikking og veving, ved siden av
alle andre forberedelser til jul. Som om ikke dette var nok, kom det daglige stellet i hus og fjøs i
tillegg – det var ikke alle mannfolka som var like flinke til å stille opp og hjelpe til – til nød kunne
en kårkall bistå med å måke, eller togge ned fôr fra høystålet på låven.
I våre dager lyder dette mer som et eventyr, da folk flest tror at de nå har det travlere enn noen
gang før.
I stedet for å synge gamle skillingsviser i skjømminga eller bare småprate og minnes tider som var
for en stakket stund, er det nå radioen eller kanskje helst TV-en som rår grunnen på denne tiden
av dagen, om det ikke er bingokveld da, slik at fjøsstell og andre aktiviteter blir fremskyndet.
Det får så være: I denne spalten konsentrerer vi oss om gamle ord og uttrykk, og bringer også
denne gang et nytt knippe til torgs – men før vi kommer så langt - vil vi berømme innsendere til
denne kråa av lekværingenes fornemste informasjonsmedium som drar gamle uttrykksmåter fram i
lyset ved å kontakte redaktøren med sine forslag. Fortsett det dette!
Ord
Ogons (uening), påfønster (påfunn), råsskoill (tjukk l – ugagnskråke), oinleinnå’ (flatere parti
etter passering av et brattere landskap), greiår’ (etterbyrd hos husdyr), kål’ (tjukk l – tømme,
også brukt i sammensatte ord, kåloppin’ f.eks.), dæmmel (tjukk l – hente opp vann eller melk fra
et større spann eller bøtte f. eks.)
Uttrykk
”Ha du hyra deg me’ støggmain’ må du ro feske men’ å’ ” (Har du sagt A får du si B).

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

Vi hilser og gratulerer...
Kära Lekaväringar!
Nu är vi hemma i Sverige, har snö och kallgrader.
Men vi minns den härliga sommaren hos er på Leka.
Då var det varmt och skönt med ljusa nätter
och örnar svävande över oss.
Vi önskar er alla
EN RIKTIGT GOD JUL och
ETT GOTT NYTT ÅR 2008!
Vi ses till sommaren!
Gunilla och Rune på Stein.
Hipp hurra for Line Holmen Ekrem
som bli 16 år 6. desember.
Stor bursdagsklem fra oss i Klokkergården 11
Hipp hurra for gudfar Ståle
som har bursdag 6. desember.
Stor bursdagsklem fra Line
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MANDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1700-1800 - Småbarnstrim i Herlaughallen
1800-2000 - Åpen svømmehall - alle
2030
- STEP på 2T - Annette

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

TIRSDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1500–1700 - Åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
1900-2000 - Svømmetrening 4-8 klasse
1845
- Bodypump - Marianne/Tone’
2000
- Korøvelse i Frøvik
2015
- Spinn 45
2100
- Spinn 30
TORSDAG
2000
- Bingo
1845
- Bodypump – Marianne/Tone
1730-1830 - Fotball m/mer jenter 6-10 klasse
1830-2000 - Fotball m/mer gutter 6-10 klasse
2000
- Linedance i Herlaughallen
2015
- Spinn 45
2100
- Spinn 30
LØRDAG
SØNDAG
2000
- Bingo
2000-2100 - Badminton

DESEMBER
Lørdag
Søndag
Søndag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Lørdag
Søndag
Mandag
Onsdag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

1 Bygdejulebord på Skei kl. 2030
2 Lysmesse Leka kirke kl. 1400 - kirkekaffe
2 Adventsgudstjeneste i Gutvik bedehus kl. 1600 - kirkekaffe
Fotpleier Edvardsen kommer til Leka sykestue
5 Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl 1600-1700
6 Fotpleier Edvardsen kommer til Leka sykestue
7 Julebord "Vi over 60", UL Lekamøy. Arr Leka Sanitetsforening
8 Julebuffet Vertshuset Herlaug, musikk Arne Leif og Arve - dersom nok påmelding
9 Julegrantenning Gutvik grendahus
15 Julebord i Gutvik
16 Julekonsert i Leka kirke kl 1900 - arr Leka Blandakor
17 Nissemarsj kl. 1700 – sykestua til skolen – grilling etterpå
19 Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl 1600-1700
24 Familiegudstjeneste Leka kirke kl. 1200 - Leka barnegospel deltar
25 Høytidsgudstjeneste i Leka kirke kl. 1100
26 Julefest 2. juledag - Vertshuset Herlaug
27 Fest 3. juledag på Skei med bandet FRESK
28 Åpen pub - Vertshuset Herlaug - mulig quiz

JANUAR

JANUAR

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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