Utgiver: Leka kommune

Dato: 07. august - 2009

Nr: 15/09

Mandag 17. august er det skolestart igjen,
For de fleste er det nok kjente rutiner,
til tross for at alle starter på et nytt årstrinn,
med nye bøker og nytt pensum.
1. klassingene nok er ekstra spente
på hva som venter dem.
En del av ungdommene våre går en ny
og spennende tilværelse i møte som
hybelboere og førsteårselever på
videregående skoler.
Mange har allerede har praktisert
hybeltilværelsen en stund og skal gå
videre, eller ta fatt på høyere studier i høst.
Lekaposten ønsker alle elever og studenter lykke til!
Skoleruta 2009/2010 finner du på side 4.

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 14. august
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 21. august
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: 4. og 18. sept, 2. og 16. og 30. okt, 13. og 27. nov, 18. des
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___________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00

Svineinfluensa
Svineinfluensa er et nytt virus som først ble påvist i Mexico.
De alvorlige følgene man ventet der har ikke slått til.
Svineinfluensaen har vist seg å være en betydelig mildere influensa enn først
fryktet. Dødeligheten er sammenlignbar med helt vanlig vinterinfluensa.
Inkubasjonstiden er 5 dager, det betyr at har du ikke fått noe symptom på influensa
i løpet av 5 dager etter at du har hatt kontakt med noen som har testet positivt –
har du ikke fått viruset. De som er blitt smittet er smittefri etter 5 dager.
Viruset har vanlig influensasymptomer, feber, vondt i kroppen osv.
Dersom du får slike influensasymptomer, oppfordres du til å bli hjemme, så unngår
du å smitte andre. Skulle du derimot få pusteproblemer ta kontakt med lege.
Kommunens beredskap mot pandemisk influensa er skjerpet ved gjennomgang av
eksisterende planverk og konkretisering av aktuelle tiltak dersom smitte blir
oppdaget lokalt.
For å være best rustet mot smitte gjelder de generelle rådene om god håndhygiene.
For ytterligere informasjon vises til www.pandemi.no
----------------------------------------------------------------------------------------------------

SKOLERUTA 2009 – 2010
Uke 34 - 2009
Uke 41 - 2009

Skolestart mandag 17. august
Fri:

Høstferie 05. – 09. oktober

Uke 51 - 2009

Siste skoledag før jul fredag 18. desember

Uke 01 - 2010

Første skoledag etter nyttår mandag 4. januar

Uke 08 - 2010

Fri:

Vinterferie, 22. – 26. februar

Uke 13 - 2010

Fri:

Påskeferie, første skoledag etter påske tirsdag 6. april

Uke 19 - 2010

Fri:

torsdag 13. mai, Kristi himmelfartsdag og fredag 14. mai

Uke 20 - 2010

Fri:

mandag 17. mai

Uke 21 - 2010

Fri:

mandag 24. mai, 2. pinsedag

Uke 24 - 2010

Siste skoledag fredag 18. juni

Uke 34 - 2010

Første skoledag skoleåret 2010/2011 er onsdag 18. august

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

< Hjertet har sin egen forstand som forstanden ikke forstår.
< Et godt hjerte lærer hurtig kjærlighetens språk
< Det er med store hjerter som med store hav: De fryser aldri til.
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Sommervarmen gir overmodne agurker
Jeg er nødt til å kommentere et par innspill nylig om fastdekke på ”Yttersida”
Først Svein Kvaløy’s årvåkne iaktakelse av ekstraordinære vegmidler. Dernest Reidun Engan’s useriøse
fremstilling av samme i avisa Ytringen 28. juli, noe som avslutningsvis resulterte i anger over avsendt
blomster til ordførerens 60-års dag.
Jeg forstår spesielt fastboende som ønsker fastdekke fremfor grusveg, både de på øya og i Gutvik. Jeg må
i tillegg innrømme at disse har langt større sympati enn tilfeldig ferierende som kanskje nettopp må
oppsøke utkanten for i det hele tatt å unngå fastdekke. Det er bl.a dette som er forskjellen på by og land i
denne velferdsstaten. Noe den urbane befolkning gjerne også må føle på kroppen.
I samarbeid med Statens vegvesen fremmet Fylkesråden for samferdsel innstilling til Handlingsplan for
vedlikehold/drift og investeringer gjeldende for fylkesvegplanperioden 2010-2013.
Fylkestinget beseglet denne gjennom sin behandling i april-tinget 2009.
Prosessen begynte imidlertid langt tidligere, med utarbeidelse av status og valg av strategier. Til å ende
opp med en ambisjon om fastdekke på alle fylkesveger innen 2020.
Til Engan’s orientering gjenstår ennå vel 50% fylkesveg med grusdekke i Nord-Trøndelag. Hvordan
situasjonen er i ”svart-Afrika” som vistnok også bekymrer, skal jeg ikke uttale meg om.
Etter at fylkestinget besluttet en vesentlig økning til veginvesteringer allerede for inneværende
planperiode (2005-2009) fulgte kommunen dette opp umiddelbart (mai 2007) ved å anmode om fastdekke
på parsellen Trollvollan-Leknes. Denne hadde da gjennomgått omfattende arbeider mht. økt bæreevne.
Vi argumenterte med at dette var nødvendig for å nyttiggjøre seg fullt ut de investeringer som var foretatt.
Forslag til Fylkesvegplan for perioden 2010-2013 ble behandlet i formannskap og kommunestyre hhv.
05.11. og 03.12.08.
Ordfører og Helge Thorsen hadde 07.11.08 møte med nåværende fylkesråd Jensen samt representanter fra
Statens vegvesen om samme. Vi mener å ha formidlet og argumentert til beste for befolkningens behov
og i samsvar med lokalpolitiske vedtak.
Dessverre kom investeringsprosjekt i Leka ikke med i kommende planprogram, men er i kommentarene
nevnt for realisering i 2014.
Det tilligger sakens realiteter at fylkestinget under sin behandling ikke foretok endringer til fylkesrådens
innstilling.
Så til Kvaløy’s kommentar om Stortingets ekstrabevilgning til samferdselstiltak; kr 335 millioner for
2009, angivelig stilt til disposisjon for kommunene etter søknad. Realiteten er at en svært liten del (6
millioner kr.) tilfalt Nord-Trøndelag. Staten tildelte seg selv via Statens vegvesen midler til strakstiltak
utenom prioriterte planer, i hhv. Nærøy, Overhalla og Verdal.
Med kopi til ordføreren har Kvaløy selv rettet en henvendelse til Statens vegvesen i sakens anledning. Det
er prisverdig med slike initiativ, men svaret vil neppe kunne endre seg vesentlig.
18,7 km fylkesveg i Leka mangler fastdekke, dvs. ca. 52%. Med dagens kostnadsnivå tilsvarer dette 30-35
millioner kr. Målsettingen må derfor være å komme inn på prioritert liste for neste planperiode etter 2013.
Dersom Stortinget/fylkesnivået velger å øke innsatsen på veg vil nye prosjekt (også Leka) kunne komme i
betraktning i kommende planperiode. I dag er dette mer teori enn faktiske realiteter.
I 2008 ble ”innersida” re-asfaltert. Dette skjer vanligvis etter 15 år, noe avhengig av grunnforhold,
trafikkslitasje, o.l..
At vedlikeholdsmidlene alternativt kunne blitt brukt til investeringer på ”yttersida” har aldri vært noe tema
fra vegeiers (fylkeskommunens) side.
Fastdekke er et infrastrukturtiltak alle kommuner ønsker realisert snarest mulig.
Fylkestingets målsetting om 100 % dekke i 2020 vil unektelig medføre at noen må vente.
Om man velger å korte ventetiden med å gi blomster eller kaktus får være opp til hver enkelt.
Arve Haug, ordfører
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LEDIGE STILLINGER I LEKA KOMMUNE
Leka kommune er en trivelig kystkommune vest i Nord-Trøndelag. Administrasjonsstedet ligger
på Øya Leka. Kommunen har ca 590 innbyggere. Hovednæringene er jordbruk,
fisk/sjømatoppdrett og servicenæringer. Leka blir ofte omtalt som Midt-Norges Sagaøy. Her
barnehage, 10-årig grunnskole, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall og idrettshall.
finnes mange historiske minnesmerker og geologisk er øya en sjeldenhet. Leka kommune har
Tilflytterpakke/tiltakspakke:
•
Gratis barnehageplass/SFO. 1. år for 1 barn. Kostnad: kr. 22 660,-.
•
Tilskudd husleie/huskjøp eller overtakelse av gårdsbruk kr. 50.000, 5 års botid.
•
Gratis medlemskort i lag og foreninger for deltagelse i aktiviteter for et år, kostnad kr. 400.-, 1 års botid.
•
Tilskudd kr. 25.000,- gis til barn født eller adoptert der familien er bosatt i Leka kommune, 3 års botid.

Har du lyst til å prøve noe annet? Bo på en øy og nyte freden og roen?
Da er dette noe for deg!!
Med forbehold om godkjenning søker Pleie og omsorg etter;

SYKEPLEIER – Vikariat i turnus inntil 100 % stilling.

Vikariat ledig for tiltredelse snarest med varighet frem til 13.01.10 med mulighet til forlengelse.
Turnus med arbeid hver 3 helg (I hovedsak på natt).

SYKEPLEIER – Vikariat i turnus 100 % stilling.

3. mnd vikariat ledig for tiltredelse snarest, mulighet for fast tilsetting. Turnus med arbeid hver 3
helg.

SYKEPLEIER – vikariat i turnus 50 % stilling.
Vikariat for tiltredelse snarest.

For alle tre stillingene er det nødvendig med førerkort da hjemmesykepleie og sykestue jobber
sammen. Det er en fordel om du har en viss grad av IT kunnskap. Vi bruker Profil og PPS. Søkere
med spesialutdanning innen geriatri og hjemmesykepleie vil bli foretrukket
Kommunen er opptatt av kompetanseheving og har egen plan i forhold til det.
Vi er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass. Søkere må være forberedt på intervju.
Lønn etter tariff og avtale

BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT – fast stilling

Stillingen er ledig for tiltredelse 15.09.09 og er på 60 timer pr. måned for en mann på ca 70 år som
trenger hjelp til en del dagligdagse gjøremål (matlaging, bretting av klær, klesvask, og lignende),
assistanse i forhold til personlig hygiene, følge til fysioterapeut, trening, møter m.m.. Arbeidstiden
vil primært være dagtid, samt en kveld i uken. Arbeidstid avtales direkte med bruker/pårørende, da
det er han/pårørende som er arbeidsleder. Det er en fordel om du har sertifikat, men ingen
betingelse. Utdanning kreves ikke, men personlig egnethet vektlegges sterkt. Søkere må være
forberedt på intervju.

HJELPEPLEIER – vikariat 100 % stilling

Stillingen er ledig for tiltredelse snarest. Arbeidsområdet vil være innen området institusjon og
hjemmebasert omsorg. Det søkes etter person med fagbrev som hjelpepleier.

HJELPEPLEIER – 14 % fast stilling

Stillingen er ledig for tiltredelse 15.09.09. Arbeidsområdet vil være innen området institusjon og
hjemmebasert omsorg. Det søkes etter person med fagbrev som hjelpepleier.
Søkere på stillingene sykepleier og hjelpepleier må ha førerkort kl. B da det er felles turnus for
institusjon og hjemmesykepleien. Ved intern opprykk vil fast ansatte bli foretrukket.
Lønn etter gjeldende tariffavtale.
Spørsmål ang. stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf 743 87 217.
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes Leka kommune
v/personalkonsulent, 7994 Leka.
Søknadsfrist – sykepleier, og vikariat hjelpepleier 100 % 15.08.09
Søknadsfrist - brukerstyret personlig assistent og hjelpepleier fast 14 % 01.09.09
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FLYTTE TIL LEKA
Familie på fem, barna er 5, 6 og 11 år, fra Drammen skal flytte til Leka og ønsker i
den forbindelse å kjøpe/ leie bopel. Alt er av interesse, bare det er stort nok...,
så ta kontakt på 97768861, eller send en epost til camp.nou@online.no.
Hilsen Sylvia Wågheim og Kjetil Bjørnstad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurs i nedtaking og merking av gammelt naust
Fredag 4. september og lørdag 5. september blir det kurs i nedtaking og merkingsteknikk.
Det gamle lensmannsnaustet på museet skal ned og flyttes.
Derfor blir det først et kurs nå på høsten hvor fokuset er merking/nedtaking. Til våren blir
det påfølgende kurs i å bygge det opp igjen nede ved sjøen.
Kurset er gratis.
Byggmester Joar Hamlandsø vil være kursholder.
Mer detaljinfo vil komme senere.
Påmelding til Annette T. Pettersen pr tlf eller sms, 90757956
Frist fredag 28. august. Begrenset antall!
Hilsen Landbrukskontoret i Leka
----------------------------------------------------------------------------------------------------

AVLINGSSKADE
Frist for å søke avlingsskadeerstatning er 31. oktober 2009.
Avlingsskade skal varsles Landbrukskontoret i god tid.
Det skal gjennomføres befaring og evt. vurderes tiltak som kan redusere omfanget.
Landbrukskontoret i Leka
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 13. august, Informasjonsmøte om MOT
Tore Sandnes fra MOT sentralt inviterer til et møte om MOT i fritiden.
Vi håper at alle som driver aktiviteter med barn og unge har muligheten til å ta seg en tur.
Tore er en veldig god inspirasjonskilde.
Møte er fra kl 1800-2000 i lille Herlaugshall.
Enkel servering.
Velmøtt
Hilsen MOT informatørene Annette og Kjell Arve
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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GUDSTJENESTER
02.08.09

Leka kirke kl 11.00
Høymesse v/ Odd Arne Saltbones - Nattverd

06.09.09

Leka kirke kl 11.00
Gudstj v/ Odd Arne Saltbones - Nattverd.
50-årskonf.jubileum/Konfirmantpresentasjon
(Konfirmantene hjelper til med kirkekaffe på Vonheim)

04.10.09

Leka kirke kl 11.00
Høsttakkefest v/ Odd Arne Saltbones - Utdeling av 4årsbok. Kirkekaffe. Saniteten pynter

01.11.09

Leka kirke kl 11.00
Gudstjeneste, nattverd. Vi minnes våre døde

29.11.09

Leka kirke kl 14.00
Lysmesse v/ Odd Arne Saltbones - Kirkekaffe
v/konf.foreldre

24.12.09

Leka kirke kl 12.00
Julegudstjeneste

25.12.09

Leka kirke kl 11.00
Høytidsgudstjeneste

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

RANDI-BUA på Høgbakken har åpnet
Nytt – brukt – gammelt – bøker – blad – håndarbeid
Åpningstid:

1030 – 1400
1800 – 1900

mandag til lørdag
mandag til fredag

Ta kontakt for besøk utenom åpningstid, telefon 743 99 671

VELKOMMEN INNOM
Hilsen Randi

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

Til salgs

Brukt fryser Evalett 500 l selges.
2-seter og 3- seter og salongbord med marmorplate selges.
Ta kontakt med Randi Pettersen, 743 99 671- 959 37 447
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mistet

Skilt til traktorhenger mistet mellom Kvaløya og Stein/Haug.
Ta kontakt med Alfred O. Pettersen, 971 14 701
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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UNDERSKRIFTSKAMPANJE FOR Å BEHOLDE
DAGENS REISETID MED NAMDALINGEN
LISTE LIGGER PÅ COOP LEKA OG HUSBY HANDEL
KARTLEGGING FREMMENDE ARTER
Framande plantar vert eit stadig større problem. Vi vil difor foreta ei kartlegging om kor stort
problemet er i Leka kommune.
Målet er å få artane fjerna frå vill natur. Dei framande artane er ofte hageplantar som formarar seg
lett og som, utanfor hagen, kan utkonkurrere dei artane som er der naturleg.
Når vi fjernar dei framande artane er dette for å ikkje miste mange av dei raudlista artane og det
spesielle landskapet ein finn på Leka.
Om du vil vete meir om enkelte av artane og få enkle tips til kva du kan gjere for å hindre spreiing
og fjerne artane kan du sjå på www.fmnt.no . Der har vi lagt ut ein brosjyre om framande artar.
Har du kjempeslirekne eller rykerosa (rosa rugosa) i hagen eller ser den i omegn, kan du ta melde
fra till Leka kommune på 74 38 70 00 eller på post@leka.kommune.no
Kjempeslirekne er ein art som eg har sett mykje av i hagane på Leka. Han er spesielt fordi planta
ikkje spreier seg med frø, men med avløparar og rotskot
.

Rynkerose (Rosa rugosa).

Dette er ein krattvoksande art som grunna måten å vekse på og
tornane vil dette senke rekreasjonsverdien fordi det senker
framkommelegheita i områda.
Spesielt har ein sett at han har ein tendens til å ta over i standsona.

Meld fra til sentralbordet på Lekatun:
743 87 000
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Tur til Heilhornet
Lørdag 22. august prøver vi på en tur til Heilhornet (med værforbehold)
Vi tar 8 ferga fra Skei. Vi kjører til en stor utkjørsel på venstre side noen hundre meter etter
Heilhornet hotell og setter bilene der. Det går en merket sti på den andre siden veien av denne
utkjørselen.
Stien deler seg og det er viktig og holde seg til stien som går mot høyre, ellers havner vi på Kula.
Dette vil være en familietur, så vi må beregne å bruke hele dagen.
Alle tar med mat, drikke og det de pleier å ha med i sekken på en fjelltur.
Lurer dere på noe, send en sms til Annette Pettersen, 90757956
Velmøtt til en trivelig fjelltur
Leka IL.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Timeplan 2T Leka IL 2009
1. august til 15. september
Kl

Mandag

Torsdag

18:30

Spinn 45
Kjell Arve/Willy/Annette

19:00
19:30
20:00

Bodypump
Marianne/Siv
Step-styrke
Annette

21:00

Har du lyst til å spinne når vi stepper er det mulighet for det.
Og så kan du bli med på styrke og uttøyning etterpå.
Romaskin og Tredemølle står på et eget rom og er klare for å tas i bruk.
Kan benyttes i åpningstiden.
Åpningstider:
Mandag: kl. 20.00 – 21.30
Torsdag: kl. 18.30 – 21.30

Time/dobbel
1. mnd

kr. 50,kr. 100,-

Vi starter for fullt fra 15. september.
Velkommen til alle sammen, også dere som er på besøk!

2T Leka IL

(Vi er i kjelleren på helsesenteret, inngang bak)
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Velkommen til årets store konferanse om hjorteviltforvaltning
Mandag 31. august til tirsdag 1. september Røyrvik kommune Nord-Trøndelag
”En moderne og fremtidsrettet hjorteviltforvaltning
….. med en touch av rovdyr”
For fagfolk, forvaltere på kommunalt, regionalt og nasjonalt plan, jegere,
grunneiere
Pris: kr. 3900,- (inkl. kost og losji)
Kr. 3500.- (inkl. kost)

Påmelding: Ring 990 29 982 eller skriv til
royrvik-konferansen@ninanaturdata.no

Påmeldingsfrist: 15. august

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

Hva vil du med kirka di?

Det er jeg opptatt av.
For det er viktig for meg at du finner deg til rette i menighet og i kirke.
At du opplever den som din.
At den tar vare på deg og dine, og det som er viktig for deg i kirke og samfunn.
Det skal være rom for ditt engasjement og dine meninger.
Den norske kirke er en åpen folkekirke med plass til alle som er døpt inn i denne kirka og slik er
blitt medlemmer.
13. og 14. september 2009 er det valg på nytt menighetsråd.
Den beste måten å få være med å bestemme er å delta i valget.
Jeg ber deg om å bruke din stemmerett i menighetsrådsvalget 2009.
Med hilsen,
Tor Singsaas,
biskop i Nidaros
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Denne tidenes sommer her midt i kongeriket synes å vare.
Mange av våre nærmeste har slått seg ned lenger sør i landet og har et par
måneder med nedbør i bøtter og spann bak seg. Mens landallmuen på disse
kanter har vanskeligheter med å få ut blautgjødsla, flyter den snart av seg selv
utover både åker og eng sørøst i landet. Veistøv på de kanter har vært et ikke-tema,
noe som også skyldes at grusveier bare er noe som stort sett hører seterdriften til.
Vi har ved flere høve besværet oss over de støvete tilstander langs fylkesveien her på yttersiden
av øya. Vi gjentar ikke det i denne omgang. I stedet har vi tilskrevet selveste fagmyndigheten,
Statens vegvesen, Region midt i Molde, for å minne om at de har et betydelig medansvar for at
godtfolk på våre kanter skal slippe å gå med munnbind, i all fall før svineinfluensaen eventuelt
sprer seg hit. Nok av det.
Sist helg skylte vi veistøvet av gammelforden og la kursen til Jøa og Olav Duunarrangementene der. Vi mente at litt finkultur kunne vi ha bare godt av, selv om Herlaugsdagene
til nå hadde vært et høydepunkt for både forståsegpåere og kulturelle analfabeter. Vi ble vel
mottatt. Der var det et spennende og variert program som ga mersmak. Vi traff kjentfolk fra
tidligere arrangementer på denne blide øya, både lokale kulturpersonligheter og sprenglærde
historikere fra hovedstaden, samt fagfolk av flere kategorier. Felles for dem alle var at de hadde
sterke meninger om Olav Duun og diktningen hans, det fortonet seg til tider som en slags
”kappleik” i synsing, om bakgrunnen til at Olav Duun gjennom årtier satt ved kjøkkenbordet i
lærerboligen i Holmestrand og skrev bøker som for alltid har satt namdalsk landskap og
folkelynne på det litterære verdenskart.
De er heldige på Jøa som har et samlingspunkt som Olav Duun og hans forfatterskap. De tar
godt vare på det og gjør at en stor del av landets kulturelite kjenner seg hjemme når de kommer
på besøk. Vi også, rene litterære noviser, følte oss godt tatt vare på og kommer gjerne tilbake.
Da forhåpentlig sammen med mange andre lekværinger, som det var sparsomt med denne
gangen.
Allmuens gode rådgiver og hjelper helt siden først på 1800-tallet, Lorents Didrik Klüver, har
følgende råd og veiledning for august:

Bestil og anskaf dig nu til din Huusholdning, hva du behøver fra Kjøbstaden og faae det
hjemført, førend Høstkulden kommer, som under Transporten kunde beskadige noget deraf
for dig. Har du lang Landevei, da læg ind hos troværdige Folk Fiskevare og Salt med mer,
som du behøver for Vinteren, at du paa første Slædeføre kan kjøre det hjem fra Kjøbstaden.
En må være oppmerksom på at det i Napoleons tiden var dårlige somre og strenge vintre her til lands
(jfr.Terje Vigen). Med de samfunnsmessige og klimatiske endringer som har funnet sted siden da har
kanskje rådene ikke helt den samme aktualitet, men er likevel et fornuftig hint til landsens folk som bor
godt utenfor allfarvei.

Ord og uttrykk fra dagligtalen på øya for hundre år siden eller mer::
Ord
Oppsop – rusk og rask, oftest brukt ved tresking, gammelfinjsk (tjukk l) - tørt gress fra fjoråret,
nask - frekk og frampå, tettmelk eller tjukkmelk - vanlig sommerkost før i tida. Navnet av
”tætti”, bakteriekultur som etter hva det ble fortalt kom fra tettegras.
Uttrykk
”Kvijnnfolk på sjyvein’ - ble oppfattet som et dårlig tegn når en fisker var på vei til naustet.
Mange ville nok snu og starte hjemmefra på nytt, gjerne ta en omvei for å unngå å treffe
damemennesker på sin vei til sjøen.
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Vi hilser og gratulerer...
Leka Bygdemuseumslag takker hjerteligst for pengene vi fikk til minne om
Erik Bjarne Thorvik. I tråd med hans interesse for museet vil pengene bli brukt til et godt
formål på museet.
Styret
Leka Bygdemuseumslag takker alle som bidro til at
Bygdedagene ble en stor suksess
(inkludert de som hjalp til, ”sponset” oss og til publikum.
Styret
Hipp hurra for gudmor Laila Husby
som har bursdag 11. august.
Stor bursdagsklæm fra Line

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

<Jeg kan ikke finne noen fellesnevner for dem jeg liker. Men det kan jeg
når det gjelder dem jeg elsker; de kan alle få meg til å le.
<Den som kun tar spøk for spøk og alvor kun alvorlig, han og hun har faktisk
fattet begge deler dårlig.
<Humor er den korteste avstanden mellom to mennesker.
<Humor, ømhet og opprørstrang er de beste midler mot alderdom.

W.H. Auden
Piet Hein
Victor Borge
Yves Montand

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

Ukjent

<Den som kan le når han kunne grått, får livslysten tilbake.

Werner Finck

<Hvis du om kvelden er sliten som en hund er det kanskje fordi
du har gått og småknurret hele dagen.
<Streb ikke så meget etter å leve lenge som å leve vel.
Og lever du vel, så er livet langt.

ukjent
Ludvig Holberg
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MAN

ONS

FRE

1100 - 2300 åpen solstudio - Lidia
1130 - 1330 åpent bibliotek
1100 - 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1700 - 1800 småbarntrim Herlaughallen
1800 - 1900 fotballtrening miniputt (3-5 kl)
2000 - 2100 step 2T
2000 - 2200 fotballtrening
1100 - 2300 åpen solstudio - Lidia
1100 - 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1830 - 1930 åpent bibliotek
1900 - 2030 miniatyrskyting – kjeller
Lekatun
2000- 2200 Linedance Lille Herlaughallen
2000 ------- volleyball Herlaughallen

TIR

1100
1130
1100
1500
1800
1930

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1330 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
- 1900 fotball smågutt/pike
- 2100 fotballtrening (6-9 kl)

TOR

1100
1100
1830
1930
2000
1930
2100

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
-------- spinn 45 2T
-------- bodypump 2T
-------- bingo
- 2100 fotballtrening (6-9 kl)
- 2200 badminton

1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmia

LØR

1100
1100
1800
1100
2000
2100

- 2100 åpen solstudio - Lidia
- 1600 åpen frisørsalong – Ludmila
-------- fotballtrening – ungdom
- 2100 åpen solstudio - Lidia
-------- bingo
- 2200 badminton

SØN

AUGUST
Søndag
Torsdag
Mandag
Lørdag
SEPTEMBER
Fred-sønd
Søndag
Fre-søn
Søndag
Mandag
OKTOBER
Lørdag
Søndag

NOVEMBER
Søndag
Søndag
DESEMBER
Torsdag
Fredag

02
13
17
22

Gudstjeneste Leka kirke kl. 1100
MOT kurs/informasjon for foreldre/trenere Lille Herlaughall kl. 1800-2000
Første skoledag ved Leka B/U skole
Tur til Heilhornet

4-6
06

Camp Leka – fritidsklubbstyrer i Nord-Trøndelag kommer til Leka
Gudstjeneste Leka kirke kl. 1100, presentasjon av neste års konfirmanter,
50-årskonfirmantjubileum
Korseminar ved Per Oddvar Hildre, arr. Leka blandakor
Stortingsvalg
Stortingsvalg

11-13
13
14
03
04

Markering av Leka Blandakors 90-årsjubileum
Gudstjeneste Leka kirke kl. 1100 – høsttakkefest, utdeling av 4-årsbok,
kirkekaffe ved Leka San.forening

01
29

Gudstjeneste i Leka kirke kl. 1100
Lysmesse i Leka kirke kl. 1400, kirkekaffe ved konfirmantforeldre

24
25

Julegudstjeneste i Leka kirke kl. 1200
Høytidsgudstjeneste i 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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