Utgiver: Leka kommune

Dato:12.03.10

Nr: 05/10

HUSK KARNEVAL PÅ SKEI I MORGEN
Lørdag 13. Mars fra kl. 1500 - 1700
Inngang:
Med kostyme gratis!
Uten kostyme kr. 20,Det blir mange morsomme leker, sambarytmer, kaffe og matservering!!!
Møt opp både store og små – kle dere ut og ha det artig!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ekstraordinær båndtvang i Leka kommune
- se mer side 3

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 19.03.10
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 26.03.10
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: 26.03 – 16.04 – 30.04 – 14.05 – 28.05 – 11.06 – 02.07 – 16.07 – 06. august
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___________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00

Formannskapet i Leka vedtok i møte 02. mars 2010, sak 08/10 følgende:
Sak 08/10 Tilflytterpakken – behandling av søknader legges på vent

Retningslinjene for tilflytterpakken opphører med øyeblikkelig virkning.
Ordningen evalueres og nye retningslinjer besluttes i kommunestyret før ordningen tilbys på nytt.
Vedtaket fattes i medhold av Kommunelovens § 13 – Utvidet myndighet i hastesaker.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rusproblematikken i Ytre Namdal
- Åpent møte!

I forbindelse med den stadig økende rusproblematikken i Ytre Namdal vil vi invitere til
åpent orienteringsmøte omkring dette. Lensmann og lensmannsbetjent i Vikna vil holde
orienteringen. Orienteringen varer ca en time – etterpå vil det være åpent for spørsmål.
Møtet holdes for alle interesserte - og spesielt ønsker vi å nå foreldre som har barn i
ungdomsskole og videregående samt alle som i forbindelse med arbeid eller fritid har med
barn og unge å gjøre.
Det kan være viktig å få informasjon om miljøet i Ytre Namdal, hvordan forhindre at barna
havner i et utsatt miljø.
Hvilke tegn skal man se etter, hvordan forholde seg og hvordan snakke med barna om
dette osv.

Møtet holdes i lille Herlaughall den 15. Mars.

Dørene åpnes kl. 18.30. slik at man kan ta seg litt kaffe og småprate litt i forkant av møtet.
Orienteringen begynner kl. 19.00 presis.
Arr. BUT – barne- og ungdomsteamet i Leka.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPPSLAGSTAVLE

Ved hovedinngangen til Lekatun er det hengt opp en informasjonstavle.
Både NAV og Leka kommune vil bruke den til ulik informasjon, ledige stillinger osv.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONSERT I LEKA KIRKE ONSDAG KVELD 07. APRIL

Vi får besøk av Yustina Nakhigalmed og Aleksander Bobin-Schmidt fra St. Petersburg.
Yustina har studert ved musikkcollege og konservatorium i St. Peterseburg, har fiolin som
hovedinstrument og piano som andreinstrument.
Aleksander også studert ved musikkcollege og konservatorium i St. Peterseburg i flere år
vært solist ved ulike kor og teater bla "Chess" sammen med Kari Bremnes
og solist ved "Partisan Requiem" og Cantata "Isberg" av Henning Sommerro.
Mer informasjon kommer i neste utgave av Lekaposten – men merk dere datoen!
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Ekstraordinær båndtvang i Leka kommune
Snø kombinert med langvarig kulde skaper vanskelig leveforhold for viltet i hele kommunen.
Hunder som løper løse kan bl.a. føre til at rådyra blir jaget i hjel, eller forbrenner
livsnødvendig energi. Vikna og Leka kommune har derfor med hjemmel i loven om hundehold
fra 2003 innført ekstraordinær båndtvang i hele kommunene.
Båndtvangen innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller
innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.
Den ekstraordinære båndtvangen gjelder fram til 1.april 2010, når ordinær båndtvang
inntrer.
Forskriften omfatter alle hunder med unntak av dresserte bufehunder, tjenestehunder
(politi, militær, redningstjeneste), hunder under lovlig kvotejakt på gaupe og ettersøkshunder
for skadet vilt i aktiv tjeneste.
Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder i Vikna kommune og Leka
kommune, Nord-Trøndelag.
Fastsatt av Vikna kommune/Leka kommune 1. mars 2010 med hjemmel i lov av 4. juli 2003
nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 bokstav f.
§1
Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for hunder i hele Vikna kommune og Leka kommune.
Alle hunder skal til enhver tid holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.
§2
Forskriften gjelder alle hunder med unntak for:
- dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,
- hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving
for slik tjeneste,
- hunder under lovlig utøvelse av kvotejakt på gaupe, inntil kvoten er fylt,
- hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.
§3
Brudd på denne forskriften er straffbart, jfr. Hundelovens § 28. Når båndtvang gjelder, kan
grunneier, noen som opptrer på dennes vegne, eller jakt- og fangsberettiget, avlive en hund
ved direkte angrep på hjortevilt, jfr. hundelovens § 14.
§4
Enhver kan oppta løs hund i båndtvangstiden. Hunden skal leveres til hundeholderen. Hvis
dette ikke lar seg gjøre, skal hunden snarest leveres til politiet, jfr. Hundelovens § 15.
§5
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre, men ikke lenger enn til 1. april
2010, da ordinær båndtvang for hund inntrer, jfr. hundelovens § 6. Kommunen kan, dersom
forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart.

Paint.lnk
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Fylkesmannens landbruksavdeling i Nord-Trøndelag har fordelt fylkeskvoten på de økonomiske
virkemidlene innenfor SMIL. Det betyr at hver kommune har en ramme. I Ytre Namdal er
fordelingen som følger:
Leka
Nærøy
Vikna

500.000,450.000,300.000,-

Søknadsfrist: 1. april 2010
Det er viktig at dere begynner å planlegge i god tid. Ta gjerne kontakt. Søknaden behandles av
kommunen v/landbrukskontoret. Kommunen kan veilede ved utfylling av søknad.
Det kan gies tilskudd til:
• Planlegging – og tilretteleggingsprosjekter, som områdetiltak og planlegging av fellestiltak.
• Tilskudd til kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak. Dette er innenfor temaene:
o Tiltak for å fremme biologisk mangfold og holde gammel kulturmark i hevd.
o Tiltak for å bevare kulturminner og kulturmiljøer.
o Tiltak for å fremme tilgjengelighet og opplevelseskvalitet.
o Freda og verneverdig bygninger.
o Utarbeidelse av fangdammer (økologiske rensetiltak) og leplantinger.
o Utbedre hydroteknisk anlegg.
o Omlegging til ekstensiv grasproduksjon på erosjonsutsatte arealer.
o Investeringsstøtte til beitefelt.
o Særskilte bygningsmessige miljøtiltak.
Praktisering av ordningen skjer etter SMIL forskriften, samt tiltaksstrategi og retningslinjer vedtatt
av hver kommune.
Søknadsskjema fåes hos kommunen eller på hjemmesiden til SLF: http://www.slf.dep.no
Vedlegg som må følges med er;
• Kart
• Bilder
• Beskrivelse av prosjektet / Miljøplan trinn 2
• Kostnadsoverslag
• Evt. tegninger
• Evt. jordleieavtaler
Hjelp til mer omfattende planlegging?
For utarbeiding av skjøtselsplaner for verdifulle kulturlandskap og restaureringsplaner for
verneverdige bygninger kan vi videreformidle kontakt med aktuelle aktører.
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Invitasjon til klimaskogkonferanse 9. april på Norveg, Rørvik

SKOGEN EN DEL AV KLIMALØSNINGEN
Med landbruksminister Lars Peder Brekk
Skogens betydning i klimasammenheng er synliggjort og akseptert. Ved aktiv bruk og stell
kan CO2-opptaket økes ytterligere. Etablering av ny skog og skog i vekst kan bli et enda
viktigere verktøy i klimaarbeidet. Denne situasjonen utgjør en mulighet for skognæringa i
Ytre Namdal og Bindal. Hvordan kan vi utnytte denne muligheten til det beste for næringa og
klimaet? For å få belyst mulighetene har vi fått med oss Landbruksminister Lars Peder Brekk,
Kystskogmeldinga sin far fylkesrådsleder Alf Daniel Moen og ressurspersoner fra forvaltning
og forskning.
Konferansen markerer oppstart på et treårig skogprosjekt i Ytre Namdal (Nærøy, Vikna og
Leka) og Bindal. Prosjektet er en oppfølging av arbeidet i Kystskogbruket som har store
ambisjoner om pilotprosjekter på etablering av klimaskog.
Målgruppen for konferansen er alle med et engasjement innen skog og klima. Det være seg
skogeiere, politikere, offentlig forvaltning, skogindustri, skogbrukets organisasjoner og andre
interesserte.
Påmelding
Til Nærøy kommune E-post: pamelding@naroy.kommune.no innen fredag 25.mars eller på
telefon 74 38 26 00. Konferansen er gratis.
Program
Møteleder: Ordfører Steinar Aspli, Nærøy Kommune
09.30 Kaffe og noe å bite i
10.00 Åpning ved ordfører Per Andre Johansen, Bindal kommune
10.15 Klima og skogpolitikk ved landbruksminister Lars Peder Brekk
11.00 Klimasatsinga i Kystskogbruket ved fylkesrådsleder Alf Daniel Moen
Hovedkonklusjoner i oppfølginga av Kystskogmeldinga med vekt på klimaskog
11.30 Lunsj
12.30 Skognæringa i Ytre Namdal og Bindal ved Bjarne Haug, leder i styringsgruppen
Presentasjon av prosjektet. Nasjonalt pilotprosjekt med klimaskog i regionen.
13.00 Erfaringer med norsk skogreising (klimaskoger) ved forskningsleder Bernt Håvard
Øyen, Institutt for Skog og Landskap
Treslagsvalg og muligheter for skogreising på grunn myr.
13.30 Sitkagran – høg produksjonn og gode virkesegenskaper ved fylkesskogmester
Gjermund Pettersen, Fylkesmannen i Nordland
13.50 Kaffe
14.00 Debatt: Hvordan går vi videre?
Deltakere:
Karin Sørøaunet, Bernt Håvard Øyen, Lars Peder Brekk, Alf Daniel Moen
15.00 Oppsummering ved ordfører Steinar Aspli, Nærøy kommune

Styringsgruppen for Skognæringa i Ytre Namdal og Bindal
ønsker velkommen til en interessant skog- og klimadag i kystbyen Rørvik
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Hester i trafikken!
De fleste av dere har sikkert møtt hest med rytter i trafikken når dere har vært ute og
kjørt – og stort sett er dette uproblematisk - man kjører rolig og greit forbi. Det kan likevel
være greit å skrive noen ord om det i Lekaposten. Nedenfor står noen regler som alle som
har hest bør lære seg, men som også andre trafikkanter bør kunne.
Selv om det er regler for hest i trafikken må man ikke glemme at hesten er et dyr og ikke
bestandig er like lett å styre. Hester er fluktdyr noe som betyr at dersom hesten blir
skremt vil den prøve å komme seg bort fra det som skremmer– det kan den gjøre ved å
panikkløpe eller steile og lignende. Da kan rytter ha sin fulle hyre med å holde hesten igjen
slik at han/hun ikke greier å gi de tegn som skal signalisere til bilfører. Dette kan være greit
å ha i bakhodet når man møter rytter og hest langs veien.
Det er ofte tunge kjøretøyer som lastebil, traktor, brøytebil, buss og lignende som skaper
situasjoner hvor hesten blir skremt.
Bruk heller aldri bilhornet da dette skremmer hesten. Er man usikker på situasjonen – stopp
heller kjøretøyet. Rytter får da roet ned hesten - får snudd hesten slik at den ser
kjøretøyet som er bak eller får styrt hesten ut av veien.
Ellers så gjelder veitrafikkloven § 3 for alle:

§ 3. Grunnregler for trafikk.
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare
eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Trafikkregler
I trafikkreglenes forskrifter om gående og kjørende trafikk paragraf 2, står det at trafikkreglene gjelder så
langt det passer for hest og rytter, også dersom hesten leies. Reglene gjelder på vei, gate eller
parkeringsplass, samt på privat vei dersom veien er åpen for allmenn ferdsel.
Ut fra disse bestemmelsene går det frem at ridende skal bruke kjørebanen på samme måte som biler, så langt
til høyre som mulig (evt. ri på veiskulderen). Trafikkskilt gjelder også for ridende, og det er derfor viktig å
kunne de viktigste trafikkskiltene.
Fortau og andre gangfelt skal kun benyttes dersom mye trafikk eller andre forhold gjør det uforsvarlig å ri
på veien.
Tegngivning
Det er viktig å kunne gi riktige tegn når du ferdes med hest i trafikken, slik at bilister og andre trafikanter
forstår dine hensikter. Ridende skal gi samme tegn som syklister. Vær tydelig og er dere flere på tur husk at
både tetrytteren og den bakerste rytteren må gi tegnene.
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Tegningene er hentet fra heftet "Hest i Trafikken," som er utgitt av Landbruksforlaget i samarbeid
med NRYF og Norsk Hestesenter.
Liten hestekunnskap
De færreste bilister har særlig stor hestekunnskap og som ridende er dette viktig å ta hensyn til. Mange
bilister vet ikke hvor uforutsigbare hester kan være, eller at de kan bli skremt av bilhornet, en plutselig
forbikjøring, eller lyden av trykkluftbremser. Det er lurt å ha dette i bakhodet når du rir i trafikken.
Avpasse fart
Som rytter er det også viktig å avpasse farten etter forholdene. Dersom det er trafikkert, uoversiktlig eller
dårlig føre er det ekstra viktig å holde et rolig tempo.
Være godt synlig
Når vær- og lysforhold er dårlige, er det ekstra viktig å synliggjøre både deg og hesten. Reflekser og lys
(hvit/gult lys fremover og rødt bakover) må festes slik at de er godt synlige for bilister og andre trafikanter.
Heftet ”Hest i trafikken” har listet opp et minimumskrav ved bruk av refleksutstyr når det er mørkt. Disse
kravene er:
- Refleksvest
- Refleksbånd på to hestebein diagonalt (helst på alle fire)
- Refleksbånd på hjelm ved ridning
- Lykt bak på vogn ved kjøring.
Vise hensyn
Også i trafikken gjelder det å opptre høflig og vise hensyn til andre veifarende. Dersom du må ri på fortau,
vik for fotgjengere, stopp om nødvendig for å la de passere. Gjør de gående oppmerksom på at du er der og
hold god avstand dersom du rir forbi.
Organisering
Dersom det er flere på tur, ri helst på én rekke. Vær forsiktig med å dele opp gruppen. Flokkinstinktet hos
hester kan være sterkt og noen kan bli urolige og forsøke å følge etter den andre gruppen på et ugunstig
tidspunkt, for eksempel dersom dere venter på å krysse en vei.
Uerfaren hest
En hest som ikke er vant med trafikken bør ikke ris alene på/ved trafikkert vei første gang. Ta med en rolig,
trafikkvant hest som selskap de første gangene.
Kulturkontoret
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GUDSTJENESTER
14.03.10

Leka kirke kl. 1115 – gudstjeneste v/ Brit Karin Theimann

01.04.10

Leka kirke kl. 1115 – nattverdsgudstjeneste
v/ Odd Arne Saltbones

04.04.10

Leka kirke kl. 1115 – Høytidsgudstjeneste
v/ Odd Arne Saltbones

02.05.10

Leka kirke kl. 1930 – samtalegudstjeneste
v/ Odd Arne Saltbones

17.05.10

Leka kirke kl. 1115 gudstjeneste ved Brit Karin Theimann

22.05.10

Leka kirke kl. 1100 konfirmasjonsgudstjeneste
v/ Odd Arne Saltbones

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

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010
Fattige i møte med ekstremvær
Tirsdag 23. mars går konfirmantene fra Leka menighet med bøsser.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter søkelyset på fattige mennesker
i møte med flom, tørke og ekstremvær.
Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre oss mot naturens
ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen
rammer. Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige og
sårbare bedre rustet til å møte mer ekstremt vær, som for eksempel flom og tørke.
I flomutsatte områder i Vietnam innebærer dette blant annet at familier kan få støtte
til å bygge flomsikre hus. I Kenya, som ofte rammes av tørke, støtter Kirkens
Nødhjelp blant annet prosjekter som samler og lagrer regnvann til tørre perioder.
Ta godt imot bøssebærerne fra Leka menighet når de banker på din dør!
Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon: 820 44 088 (200 kroner) eller via
kontonummer 1594 22 87493.
-------------------------------------------------------------------------------

Lagmesterskap i feltskyting

Vi minner om at lagmesterskap i felt holdes lørdag 20.mars kl. 10.oo
Gutvik skytterlag
-------------------------------------------------------------------------------

Rundballer til salgs
fra Horsfjord i Bindal
Knut Reppen, tlf 90517374

-------------------------------------------------------------------------------
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Gutvik skytterlag

Avslutning Miniatyrsesongen 2009/2010
med lagmesterskap 23.02.10 (15 m innendørs) på Skytterhuset i Gutvik.
Seniorklassene skyter 25 skudd liggende, ungdomsklassene 15 skudd liggende.
Etter endt skyting var det kaffe og bløtkake med skytterprat og premieutdeling for 2009.
Resultater (lagmesterskapet)
Senior-klassen:
1. Paul Guttvik
2. Tor Aune
3. Karl Øvergård
4. Alf Kåre Ulfsnes
5. Unni Bakken
6. Marius Usvaltas
7 Bjørn Nygård
8. Mona Årseth
9. Saulius Kunickas

249 poeng
242
”
233
”
231
”
229
”
228
”
226
”
224
”
179
”

Ungdomsklassen:
1. Frida Årseth
2. Leif E Dahl
3. Bente Årseth
4. Andrè Øvergård
5. Nils M. Dahl
6. Steffen Ulfsnes

140 poeng
136
”
129
”
127
”
124
”
114
”

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

HUSK Å BETALE MEDLEMSKAPET DITT/DERES I LEKA IL

Barn, ungdom og voksne som er med på småbarnstrim, svømming, fotball, badminton, linedance,
spinning, step, volleyball med m.m. - dvs
ALL aktivitet i hallen og på 2T –
Årskontingenten for medlemskap i Leka IL er absolutt overkommelig for alle –
faktisk ikke mer en enn ”Grandiosa og en six-pack” til fredagskvelden….
Barn/Ungdom frem til 16 år 200 kr pr år!
Ungdom/voksne fra 16 år og opp kr 250 pr år!
Familie kr 400 pr år!
Konto: 0539 6536813
(det er også mulig å betale kontant til Annette T, Kjell Arve eller Aina Hege)☺
En stor takk til alle dere som allerede er medlem. Det betyr mye.
Innbetalt kontingent sikrer at vi kan drive med alle aktivitetene – til glede for store og
små!
-------------------------------------------------------------------------------

STEP
Step mandag 15. mars utgår pga temamøte om rus på skolen.
Velkommen igjen mandag 22. mars kl 1930.
Hilsen Annette
-------------------------------------------------------------------------------

OBS OBS
Svømmetrening for 4. – 6. Klasse er flyttet fra tirsdag til mandag kl. 1700 – 1800,
første gang 15. Mars.
-------------------------------------------------------------------------------
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I PÅSKEN ER DET

”ASIATISK AFTEN”
PÅ
VERTSHUSET HAERLAUG
lørdag 03/04-10
MATSERVERING
kl. 2000-2200
kr 200,- pr. pers
(kun kontant)
Dessert og kaffe er inkl.

HJERTELIG VELKOMMEN
TIL EN HYGGELIG KVELD!!!
-------------------------------------------------------------------------------

FEST
Det blir fest i UL Lekamøy onsdag 31. Mars
Musikk fra Brønnøysund
-------------------------------------------------------------------------------

VERTSHUSET HERLAUG
Lørdag 13. Mars
Lørdag 27. Mars
Fredag 02. April
Lørdag 03. April
Lørdag 17. April
Lørdag 1. Mai
Lørdag 8. Mai
Lørdag 29. Mai

åpen pub
åpen pub
påskequiz (langfredag)
Asiatisk Aften (påskeaften)
åpen pub
åpen pub
åpen pub
åpen pub

Skei Dagan (Skei kulturfestival 10 – 17 Juli 2010)
Lørdag 10. Juli
Årets første hagefest – musikk av Vømmelgutan fra Verdaln
Lørdag 17. Juli
Hagefest – musikk Terje Tysland m band
Nærmere program for Dagan er under planlegging.

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

VISDOM:
En mann skulle aldri skamme seg for å tilstå at han har feilet, for dette er jo i virkeligheten å si at
han er klokere i dag enn i går.
Abraham Lincoln
Det sies at visdommen kommer med alderen, men jeg har også sett eksempler på at alderen har
kommet helt alene.
Johannes Møllehave
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Årsmøte i Leka Sanitetsforening
Styre:

Kitty Olsen, gjenvalgt som leder i 1 år.
Ingunn Hanssen, nestleder
Ragnhild Reppen gjenvalgt som kasserer
Solveig Engan gjenvalgt styremedlem, representant fra Stein
Ingrid Ingebrigtsen, gjenvalgt styremedlem, representant fra Haug
Dessuten ble det bestemt at styret skulle utvides med ett medlem.
Linda Hansen, enstemmig valgt som medlem for 2 år
Varamedlemmer: Turid Haug og Margit Aune ble gjenvalgt for 2 år
Som vara for Linda Hansen ble Beathe Mårvik valgt, også for 2 år
Flinke damer har samlet inn penger.
Inntekt kr. 45.000,Penger vi har brukt i år kr. 60.560,Årsberetning 2009
- Medlemstallet for 2009 var 62 medlemmer.
- Foreningen har fått 4 nye medlemmer i året
- Vi har hatt 5 styremøter, og har behandlet 30 saker
- Har hatt styremøter på hyblene v/ sykestua.
- Vi har solgt fastelavensris, maiblomster, lodder fra Estlandslotteriet og skrapelodd for NKS
landslotteri.
- Vi har vært på sykestua m/ kaffe, loddsalg og allsang
- Har stilt opp med kjøkkentjeneste v/ fakkeltoget arrangert av Psykisk helse.
- Vi har hatt kirkekaffe på høsttakkefesten. Der vi pynta med blomster og stortrauget til
Ingunn fylt av høstens grønnsaker og frukt.
- Har gitt pengestøtte til Psykiske lidelser
kr. 500,Forskning barn og unge
kr. 500,Revmatismefondet
kr. 1 000,Kreftfondet
kr. 1 000,Osteoporosefondet
kr. 500,Kvinnemedisinsk forskning
kr. 1 000,Fond for utenlandsforskning
kr. 500,Leka IL 2T
kr. 7 000,Leka barnehage
kr. 10 000,BURG Nord-Trøndelag
(barne- og ungdomsrevmatisme)
kr. 1 000,- Vi gir fri fotpleie til pensjonister 1 gang årlig.
- Vi sender en liten hilsen fra Sanitetsforeningen til alle nyfødte i Leka kommune.
- Har hatt besøk av Namsskogan sanitetsforening m/ flere, møttes på skytterhuset, der Leka
sanitetsforening var vertsfolk. Hadde en hyggelig kveld med allsang, talere, konkurranser,
utlodning, god mat og besøk av linedancegruppa som dansa for oss.
- Har arrangert det tradisjonelle julebordet ”Vi over 60”. Har fått mange tilbakemeldinger på
at det var en trivelig kveld. Arve og Arne Leif underholdt med fin musikk, ellers sang,
utlodning og julemiddag.
- Har sendt julegave til sykestua. Blomsterhilsen til beboere, betjening, leder og legekontor.
- Det vart rød ildtopp i år!
- Vi har mange oppgaver å arbeide for i år også, både fjernt og i nærmiljø.

Stå på! Ingen kan gjøre alt alene, men vi kan alle gjøre noe i lag.
Takk for året som er gått.
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BINGOLISTE 2010 – UL LEKAMØY
Dato:
04.03
11.03
18.03
25.03
01.04
08.04
15.04
22.04
29.04
06.05
13.05
20.05
27.05
03.06
10.06
17.06
24.06
01.07
08.07
15.07
29.07
05.08
12.08
19.08
26.08
02.09
16.09
23.09
30.09
07.10
14.10
21.10
28.10
04.11
11.11
18.11
25.11

Bingolag
Asbjørg - Solbjørg
Ågot A - Erna
Laila H - Beathe M
Maribell - Audhild
Ågot A – Erna
Ivar – Eli
Asbjørg – Solbjørg
Ågot A - Erna
Laila H - Beathe M
Maribell - Audhild
Asbjørg - Solbjørg
Ivar - Eli
Asbjørg – Solbjørg
Ågot A - Erna
Laila H - Beathe M
Maribell - Audhild
Ågot A - Erna
Ivar - Eli
Asbjørg - Solbjørg
Ågot A - Erna
Laila H - Beathe M
Maribell - Audhild
Asbjørg - Solbjørg
Ivar - Eli
Asbjørg - Solbjørg
Ågot A - Erna
Laila H - Beathe M
Maribell - Audhild
Laila H - Beathe M
Ivar - Eli
Asbjørg - Solbjørg
Ågot A - Erna
Laila H - Beathe M
Ivar - Eli
Maribell - Audhild
Ivar - Eli
Asbjørg - Solbjørg

Opproper
Ivar
Britt H
Bjørn R
Tale
Britt
Rune R
Bjørn Terje/Thor
Bjørn Terje/Thor
Bjørn R
Tale
Ivar
Rune
Ivar
Britt
Bjørn R
Bjørn Terje/Thor
Bjørn Terje/Thor
Rune
Ivar
Britt
Bjørn R
Tale
Bjørn Terje/Thor
Rune
Ivar
Britt
Bjørn R
Bjørn Terje/Thor
Tale
Rune
Ivar
Britt
Bjørn R
Rune
Tale
Rune
Ivar

Erling
Erling

Erling
Erling

Erling

Erling

Kaffelistste
Berit V - Reidun J
Nina - Anne F
Lillian - Bente M
Astrid E - Laila T
Annette - Sylvia
Aina S - Bjørg L
Tove K - Unni H
Bente N - Anne Berit
Jorunn P - Anne Britt
Kristin F - Inger H
Kirsti Ø - Edny A
Sigbjørg - Siv
Trude T - Venke T
Bjørg N - Tone R
Elin P - Wenche T
Sonja - Ågot P
Sissel H - Torill K - Unni
Janne Grete – Ida - Wenche T
Berit V - Reidun J - Edny A
Nina F - Anne F - Elin P
Lillian - Bente M - Solveig J
Astrid E - Laila T - Kristin F
Annette – Sylvia - Tone R
Aina S - Bjørg L - Aina Hege H
Tove K - Unni H
Bente N - Anne Berit
Jorunn P - Anne Britt
Kristin F - Inger H
Kirsti Ø - Edny A
Sigbjørg - Siv
Trude T - Venke T
Bjørg N - Tone R
Elin P - Wenche T
Sonja - Ågot P
Sissel H - Torill K
Janne Grete - Ida
Lillian - Bente M

Bjørn Terje og Thor Erling tar kontakt med hverandre og avklarer opprop.
Sommerbingo har tre personer på kaffelista.
Dersom du må bytte – ta selv kontakt med annet lag og avtal bytting.
Husk å ta vare på bingo/kaffelista.

LYKKE TIL!
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TUSEN TAKK!!
til alle som bidrog til at vår basar den 06. mars ble en suksess!
Takk til alle som kom, som gav gevinster, som leverte mat og som hjalp til!
Overskudd: KR. 10.900,Vinnere av tippekonkurranse ble:
1. Vekt påskeegg:
2.283 g
Vinner:
Sveinung Thorvik, 2.280 g
2. Antall sukkerbiter:
Vinner:

150 stk
Stig Johansen, 143 stk

3. Penger på glass:
Vinner:

kr. 1.684,50
Anne Britt Normann, kr. 1.875

4. Vekt fruktkurv:
Vinner:

5,2 kg
Siri Thorvik, 5,2 kg

Vinnere på loddbøker ble:
Bok 1 Mina Johansen Nilsen
Beathe Mårvik
Elin Pettersen

laks
flaske vin + vinstativ
radio

Bok 2 Jan Roar Nilsen
Sigrun Thorvik
Sigrun Thorvik

påskehøne
laks
løper

Bok 3 Leif Rune Jensen
Svanhild Mårvik
Sigrun Thorvik

påskehøne
smykkesett
bilde

Bok 4 Charlotte Østby Sundberg
Mina Johansen Nilsen
Katinka Helmersen

flaskeåpner
påskehøne sitteruderlag
pose for klesklyper

HILSEN UL LEKAMØY

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

VENNSKAP
Er en blomst nær ved å visne, den forfriskes kan igjen. Og et hjerte som vil briste, det kan trøstes av
en venn.
Emil Aarestrup
En times omhu for en ensom venn har aldri noen gitt forgjeves hen, et lite ord til den som er din
make får du i glansen av et smil tilbake.
Arnulf Øverland
Hender finn hender, herd stør herd, barm slår varmt imot barm. Det hjelper da litt, nokre få
forfrosne, at du er varm!
Halldis Moren Vesaas
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Fredag 12/03 og Lørdag 13/03
Vil det bli servert kaffe og kaker på Expert Leka.
Det vil bli noen overaskelser og exstra gode tilbud!
Åpningstider på disse dagene:
Fredag:0900-1530
Lørdag:1100-1530
Ønsker alle velkommen til Expert Leka!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expert Leka:
Åpningstider påska 2010
Langfredag 02/04: Stengt
2.Påskedag 05/04: Stengt
Mvh Ida!
TLF:74399700
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi hilser og gratulerer...
Vi vil gjerne takke Leka Sanitetsforening
for gaven vi fikk til Alva Mathilde!
Hilsen
Hilde og Jon Martin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLEDE
Følg alltid din innskytelse når det gjelder å glede andre.
Hanna Winsnes
Det er ingen liten synd å stjele gleden fra et menneske

Einar Edwin

En mann som aldri ler, er som en sommer uten blomster.
Ukjent
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Når denne utgave av dette stundom helt avgjørende organ leses i de tusen hjem,
i og utenfor øen, er vi kommet fram til midten av mars. Dagen i dag markeres som
Gregormesse etter pave Gregor den Store, som levde på 500-tallet,
ikke å forveksle med pave Gregor XIII., som levde vel 1000 år senere og som gav
oss den gregorianske kalender, innført i Norge fra 1. januar 1700. En annen begivenhet, av mer
lokal karakter, Leka barnehages 30 år, skal i følge våre kilder også markeres i dag.
Denne spalte gratulerer en livsnær og fremtidsrettet institusjon med dagen!
For øvrig er vi etter hvert vendt tilbake til snø og kuldegrader etter noen uker under mildere
himmelstrøk. Langt undertøy og fingervanter er igjen på dagsordenen mens dagene blir lengre og
sola spiser av den meterdype snøen her sørøst i landet.
Vårt brev til en mange ganger tidligere nevnt statsråd er avsendt, men svar er antakelig ikke å
vente før etter første drøftelsesmøte om neste års statsbudsjett. For nye lesere gjelder saken
selvsagt det manglende fastdekke på fylkesveien på Lekas vest – og nordside. Som kjent er det
bare Vårherre og samferdselsministeren som i siste instans kan gjøre noe når det gjelder veiene
her til lands. Når brevet ble sendt til statsråden så skyldes dette at vi som gammel byråkrat alltid
ekspederer post tjenestevei. Mange vil selvsagt mene at både lokale og regionale politiske
organer burde ha vært først på denne adresselisten, med behørige kopier til Statens vegvesen,
Region Midt og vesenet sentralt. Vi kan vanskelig slutte oss til dette. Disse organer har på tross
av tidligere henvendelser viftet det hele bort og vist til nasjonal transportplan, fylkesvise
samferdselsvedtak og slike håpløse prosjekter. I vår alder er det mer naturlig å støtte seg til noe
høyere makter.
Den ugjestmilde vinteren dette året har satt sitt preg på hverdagen til folk flest. Mens det har vært
snø i massevis i vårt nærområde har vannledningene frosset mange steder i ytterdistriktet.
Lekafolk flest synes å ha hatt beskjedne plager dessangående, dette stadig etter en uttalelse i
lokalpressen fra en kommunal talsmann. Et par grender på øyas nordside har nok hatt sine
bekymmer, men det teller selvsagt ikke så mye, de er vant til ikke å veie mye i den store
sammenhengen.
Mens vi venter på at is og snø skal smelte bort på hovedveiene slik at vi kan forflytte oss
nordover, er vi spente på å se hva som er skjedd med det store prosjektet vi fikk orientering om
sist vår: Nord-Trøndelags utstillingsvindu mot den store verden - Skeishamna og tilliggende
herligheters oppgradering til turistmagnet og den lokale befolknings trivsel. Vi venter kanskje ikke
at moloen over til Hamnaholmen, med gangvei og grillplasser, er klare innen vi ankommer. Ei
heller at Lekamøya er flyttet til Skei, men strandpromenaden langs fjæra fra Hamna forbi Hålonda
er kanskje ferdigstilt? Dette framskutte organ har vært besynderlig taust når det gjelder framdrift
av dette omtykte prosjekt. Den nye fylkesmannens besøk er kanskje anledningen hvor dette
kommer for dagen?
Vår hjemmelsmann og ustoppelige kilde til råd og vink for landallmuen har vi sendt på vinterferie
og presenterer en noe vrien gåte i stedet:
Hvor må man være i verden for å se sola stå opp i vest? (Svar i neste utgave av spalten)

Ord
Baskåt (urolig og motstrtidig, brukt om både barn og dyr), påtta’ (pirke), skôl’ (tjukk l, lene, eller
støtte seg mot noe), ærløy (opphold, for eksempel mellom to regnskurer)

Uttrykk
Det va’ kji ivottan (Det var ikke noe å bry seg om)
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MAN

ONS

FRE

0900
1100
1130
1100
1700
1700
1700
1730
1900
1930
0900
1100
1100
1700
1700
1830
1830
1900
1900
2000
2000
2000
0900
1100
1100
2000

– 1530 NTE Expert åpen
- 2300 åpen solstudio - Lidia
– 1400 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1800 svømmetrening 7-9 klasse
- 1800 småbarntrim Herlaughallen
– 1800 svømmetrening 4-9 klasse
– 1830 svømming alle
– 2000 åpen svømmehall (alle)
step 2T
– 1530 NTE Expert åpen
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1800 fotballtrening knøtt
– 1800 åpen svømmehall (under skolealder)
– 2000 badminton
–1945 åpent bibliotek
– 2000 åpen svmømmehall (alle)
- 2030 miniatyrskyting – kjeller Lekatun
– 2100 åpen svømmehall (kun voksne)
– 2130 fotball voksen (f.o.m. ungd.skolen)
- 2130 Linedance Lille Herlaughallen
– 1530 NTE Expert åpen
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong – Ludmia
– 2200 ungdomstrening - uorganisert

TIR

TOR

LØR
SØN

1100
1200
1100
1500
1730
1830
1830
1930
2000
2000
1100
1100
1130
1630
1830
1830
1930
1930
2000
2100

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1300 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
– 1830 svømmetrening 1-3 klasse
- 2000 fotball 5-7 kl
spinn 45 2T
bodypump 2T
korøvelse Lille herlaughall
– 2130 fotball 8-10 kl
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1400 åpent bibliotek
– 1800 fotballtrening miniputt
– 2000 forballtrening 5-7 kl
-------- spinn 45 2T
-------- bodypump 2T
-------- bingo
- 2130 fotballtrening 8-10 kl
- 2200 badminton

1100
1100
1800
1100
2000
1830

- 2100 åpen solstudio - Lidia
- 1600 åpen frisørsalong – Ludmila
- 2000 fotballtrening – ungdom
- 2100 åpen solstudio - Lidia
-------- bingo
– 2000 badminton

MARS
Lørdag
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Søndag
Mandag

14
15

Lørdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Onsdag

20
23
24
25
27
28
31

Karneval UL Lekamøy kl. 1500-1700
Åpen pub – Vertshuset Herlaug
Gudstjeneste i Leka kirke kl. 1115. Brit Karin Theimann
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Åpent møte Lille Herlaughall – rusproblematikk Ytre Namdal, kl. 1830
Lagmesterskap i feltskyting Gutvik kl. 1000
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 – ved konfirmantene
Kurs Skjøtsel av kystlynghei, UL Lekamøy
Kurs skjøtsel av kystlynghei, UL Lekamøy
Åpen pub – Vertshuset Herlaug
Basar i Herlaughallen – arr. Leka Blandakor
Fest på Skei – UL Lekamøy, musikk fra Brønnøysund

01
02
03
04
06
07
17
19
24

Nattverdsgudstjeneste i Leka kirke kl. 1115. Odd Arne Saltbones
Påskequiz på puben
Asiatisk aften på Vertshuset Herlaug, kl. 2000-2200
Høytidsgudstjenste i Leka kirke kl. 1115. Odd Arne Saltbones
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Konsert i Leka kirke
Åpen pub – Vertshuset Herlaug
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Cabaret i Herlaughallen ”Elsker – elsker ikke”, arr Leka Blandakor

01
02
04
17
18
22
29

Åpen pub – Vertshuset Herlaug
Samtalegudstjeneste i Leka kirke kl. 1930. Odd Arne Saltbones
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Gudstjeneste i Leka kirke kl. 1115. Brit Karin Theimann
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Konfirmasjonsgudstjeneste i Leka kirke kl. 1100. Odd Arne Saltbones
Åpen pub – Vertshuset Herlaug

01
21

Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030

10
17

Hagefest Vertshuset Herlaug – Vømmelgutan
Hagefest Vertshuset Herlaug – Terje Tysland med band

APRIL
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Lørdag
Mandag
Lørdag

MAI
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Lørdag
Lørdag

JUNI
Tirsdag
Mandag
JULI
Lørdag
Lørdag

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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