Utgiver: Leka kommune

Dato: 28.05.10

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER

Nr: 10/10

FREDAG 04.06.10
FREDAG 11.06.10

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 02.07 – 16.07 – 06.08 – 20.08 – 03.09 – 17.09 – 01.10 – 15.10 – 29.10 – 12.11
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___________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00
Kommunestyret vedtok i sak 22/10 nye satser for barnehageplass i Leka kommune.
Satsene gjelder fra 01.01.10 – for mye betalt i barnehagen avregnes på neste regning.
Satser for barnehageplass i Leka kommune 2010 blir som følger:
Plass størrelse:
2009
2010
100 %
Kr. 2270
Kr. 2330
80 %
Kr. 1910
Kr. 2005
60 %
Kr. 1430
Kr. 1501
50 %
Kr. 1190
Kr. 1250

-------------------------------------------------------------------------Kommunestyret vedtok i sak 41/10 nye satser for hjemmehjelp. Nye satser gjelder fra 1.juli 2010.

1
2
3
4
5

G-verdi
1G =
72 881
pr 1/5 09
Inntil 2G
2-3 G
3-4 G
4-5 G

Netto skattbar
inntekt etter siste
avlagte ligning
Kr 145 762
Kr 145 762-218 643
Kr 218 643-291 524
kr 291 524-364 405

Kr/time

Abonnement
når behovet
overstiger:

Abonnements
–ordning pr
mnd

Kr 100
Kr 120
Kr 150

6 timer
6 timer
10
timer
Over 5 G Kr 364 405Kr 220
10 timer
Tjenestemottakere i gruppe 1 gis fritak mot egenbetaling
ved meldt fravær på over en kalendermåned
Tjenestemottakere i gruppe 2,3,4 og 5 får fritak ved meldt
fravær 1 uke i forveien. Og ved sykdom til hjemmehjelp.

Kr
Kr
Kr
Kr 1

155
600
720
500

Kr 2 200

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

VIKTIG INFORMASJON FRA LEGEKONTORET

Kontortid mellom kl 0800 – 1530 fra mandag til torsdag. Fredag er kontoret stengt.
Telefontid fra mandag til torsdag mellom kl 1100 – 1200.
Fornying av resepter, timebestilling, rekvisisjoner, kontakt med lege vedr prøvesvar
etc. MÅ skje i telefontiden fra mandag til torsdag mellom kl 1100 -1200.
Kontoret er stengt i telefontiden, det er kun telefoniske henvendelser.
Alle blodprøver skal tas mellom kl 0815 – 1030 fra mandag til torsdag.
I forbindelse med innføring avelektronisk frikort, er det nå legekontoret som
bestiller drosje til kjørkontoret når pasienter skal til sykehus og lege. Dette må skje
senest kl 1300 siste hverdag før avreise.
Det er derfor viktig at denne bestillingen skjer i telefontiden mellom kl 1100 – 1200
mandag til torsdag. Eks. reiser som skal skje på mandag må bestilles torsdag uken
før.
Med vennlig hilsen
Aina, Bjørg og Torill

2

Informasjon fra Landbrukskontoret.
Regionalt Miljøtilskudd 2010
Vilkår og dokumentasjon som må ligge ved søknaden for å få innvilget regionalt miljøtilskudd på
innmarksbeite.

Miljøtilskudd til miljøvennlig drift av ugjødsla gammel kulturmark med varig
grasdekke (til § 5 )
Gjennom regionalt miljøprogram for jordbruket i Nord-Trøndelag kan det gis tilskudd til slått (kode 602)
eller beiting ( kode 603 ) av ugjødsla grasarealer som ikke fornyes ved pløying. Ved behov kan fornying
eller utbedring av enga skje ved direktesåing.
Tilskuddet blir gitt til tradisjonell skjøtsel i form av beiting eller slått, og i samsvar med foretakets
Miljøplan, og gjelder areal som:
•

Er registrert som jordbruksareal (fulldyrka og overflatedyrka jord eller innmarksbeite) som gir rett
til areal- og kulturlandskapstilskudd.

•

Ikke er pløyd eller jordarbeidd på annen måte i løpet av de siste 10 år.

•

Er prega av lang tids bruk til slått og/eller beite, og ha innslag av planter som er karakteristiske for
gammel kulturmark.

•

Er registrert og beskrevet i foretakets miljøplan. Oppdatert Miljøplan trinn 2 med skjøtselsplan
skal vedlegges søknaden.

Vilkår ved skjøtsel:
•

Beiting må starte tidlig i sesongen, før løvetanna blomstrer, og beitetrykket må være tilstrekkelig
til å hindre gjengroing og opprettholde beitemarkspreget. I søknads-skjemaet oppgis, i tillegg til
arealet i antall dekar, også antall beitedyr på det aktuelle arealet på våren og forsommeren. Dersom
beitebelegget er for lite, det vil si mindre enn 1 storfe per 6 dekar eller 1 småfe per 1 dekar, foretas
avkorting slik at tilskuddsberettiget areal tilsvarer antall beitedyr forholdsmessig. Dyretallet som
oppgis skal være høgeste dyretall på beitet når grasveksten er sterkest tidlig i vekstsesongen. Når
grasveksten avtar senere på sommeren kan antall dyr reduseres.

•

Ved kontroll av opplysninger som er gitt i søknad om miljøtilskudd gjennom beiting må
søkeren sannsynliggjøre at beitinga faktisk har skjedd ved framlegging av noteringer som
viser antall dyr og angir datoer for det tidsrom beitinga har foregått. Skjemaet ”Dyr på beite”,
som finnes i veiledningsheftet for Produksjonstilskudd i jordbruket, kan brukes av de som ikke
allerede har et opplegg for å dokumentere beiting og beitepraksis.

•

Dersom arealet skjøttes som slåtteng, skal slåtten foretas med skjærende redskap (ikke slaghøster
eller beitepusser), skal skje etter blomstring, ca. 10. juli, og avlinga skal tas hand om og fjernes fra
området.

•
0
•

Det må ikke anvendes kjemiske plantevernmidler, mineralgjødsel eller husdyrgjødsel på arealet.
Ved beiting må det ikke forgå tileggsforing inne på arealet.

-------------------------------------------------------------------------Har du mistet ringen din?
Det ble funnet en sølvring med blå stein utenfor Herlaughallen 17.mai.
Ringen er levert lensmannskontoret.
--------------------------------------------------------------------------
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Hvorfor må det kalkes?
Vi må kalke for å motvirke forsuring:
Utvasking av kalsium
Bruk av fullgjødsel

 Nedbryting av organisk materialer
 Sur nedbør

Dette vil utgjøre et kalkbehov på 40-60 kg pr. da pr. år. Behovet for kalk ser du best ved å analysere jordas pH,
dvs. jordas surhet. Ideell pH er 6.0 – 6.t på mineraljord (pH kan være noe lavere på myrjord).

Hva oppnår vi med å kalke?
Utnytte gjødselen bedre
Frigjøre næringsstoffene i jorda
Stimulere mikromiljøet i jorda
Unngå giftvirkning av Aluminium og Magnan






Bedre jordstruktur
Redusere enkelte ugressarter
Tilføre jorda kalsium
Tilføre jorda kalsium

Kalkkvalitet
Som ved andre produkter varierer kvaliteten mye, også når det gjelder kalk som er på markedet. I utgangspunktet
er det naturlig å tro at kalkstein og f.eks. skjellsand, som begge inneholder 48-55 % kalk, skulle ha noenlunde
samme virkning.
Men når kalken blir blandet i jorda, er det den syrenøytraliserende virkningen som teller mest. Dvs. hvor grovt er
produktet, hvor lettoppløselig er det, hvor stort Mg-innhold har det, hva er vanninnholdet i produktet?
Landbrukstilsynet kontrollerer produsentene (p.t. ikke skjell/korallsandleverandørene), tar hensyn til det
forannevnte og kommer frem til kalkverdien.

Kalkverdi
Denne viser tall for langtidsvirkning og hurtigvirkning.
Eksempel: AGRI Grov og AGRI Mel fra Verdal. CaO-ekvivalenten på begge er 55 %. Dvs. det maksimale en
kan få ut av kalksteinen.
AGRI Grov kalkverdi 40/51: Etter 1 år er ca 40 av de 55 % nyttegjort. Etter 5 år ca. 51.
AGRI Mel tørr, kalkverdi 55/55:
Full utnyttelse allerede etter 1 år. Like bra etter 5 år.
Kalkverditallene brukes for å sammenligne de forskjellige kalkproduktene som tilbys på pris og mengde.
Beregn pris pr. kalkverdi ved å ta den totale kostnaden på kalken inkl. transport og eventuelt spredning og
divider på kalkverdien.

Økonomi
Ved f.eks. en rågrasavling på 3 tonn pr. da, 4 baller à 750 kg, utgjør kostnadene ved normal vedlikeholdskalking
kun ca. 4 % av totalkostnadene og ved kornproduksjon ca. 14 %.
Eksempler fra forsøk i Trøndelag viser at en pH-økning fra 5,4 til 6,0 ved overflatekalking av eng, ga en
nettogevinst på kr. 80-90 pr. da pr. år når alle utgifter var fratrukket. På korn viste den tilsvarende gevinsten
mellom 40 og 50 kroner.
Kalk er en helt nødvendig infrastruktur i planteproduksjonen og vil bedre økonomien.
Kalk kan ikke erstattes av gjødsel.
www.kalk.no
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Husrom ønskes leid
PLO ønsker å leie en 2-3 roms leilighet i leie på Husby-området til bruk for ansatte i pleie og
omsorg.
Kontakt Tove Kvaløy, 74387217
--------------------------------------------------------------------------

t:kort på 3 samband i Nord-Trøndelag

Fra 1. juni innfører FosenNamsos Sjø AS t:kort på 3 samband i Nord-Trøndelag
Følgende samband vil ta i bruk t:kort som billettmedium fra 1. juni 2010.
• Hurtigbåt Namsos
• Ferge
Borgann
• Ferge
Eidshaug

–
–
–

Rørvik – Leka
Ramstadlandet
Gjerdinga

Det vises til informasjon som legges ut på fartøyene om hvordan du skaffer deg t:kort, og hvilke
alternativ du kan velge mellom. For mer informasjon viser vi også til www.tkort.no
NB! Alle som skal anskaffe t:kort til hurtigbåt Namsos – Rørvik – Leka må bestille t:kort
med bilde via eget bestillingsskjema for FosenNamsos Sjø. Direkte link til skjema finner du
her.
Dersom du ikke skal bestille t:kort til hurtigbåten og ikke skal bestille periodekort (tidligere
Månedskort) trenger du ikke legge ved bilde og kan bestille t:kort via denne lenken.
Dersom det er spørsmål vedrørende det nye billettsystemet, er dere velkommen til å kontakte oss
pr. telefon 48 31 64 65 eller e-post billett@fosennamsos.no
Alternativt kan dere også ringe Trafikanten Midt-Norge på 73 88 39 00 eller e-post drift@tkort.no
Bruk t:kort, det er både enkelt og rimelig
t:kort er et elektronisk reisekort for alle som reiser kollektivt i Trøndelag. Kortet er gratis når du
bestiller via internett. Før du kan ta det i bruk, må du fylle det med ønsket billettype. Vi anbefaler at
du også oppretter en Reisekonto. Da får du full kontroll, stor fleksibilitet og maksimal rabatt.
t:kort er veldig fleksibelt. Ett og samme kort brukes til dine daglige kollektivreiser, og kan brukes
både på trikk, båt- og buss i Trøndelag. Du kan også betale billetten for andre som reiser sammen
med deg.
Slik brukes t:kort
Du må ha gyldig billett lagt inn i kortet på forhånd. Kortet aktiveres når du fører det over en
kortleser. Du får bekreftelse på gyldig billett på kortleseren.
Slik fyller du t:kort med billetter eller penger
Det enkleste er å opprette en Reisekonto hos Trafikanten Midt-Norge. Da kan du legge inn billetter
på t:kort via internett.
Hvis du ikke ønsker å ha en Reisekonto, betaler du og legger inn billetter i t:kort ved ett av våre
kundesentre.
Fra månedskort til t:kort
t:kort Periode er på lik linje med månedskort et personlig kort, og det vil være krav om bilde på
kortet hos disse selskapene.
Bruk bestillingsskjemaet under for å bestille t:kort for Kystekspressen og FosenNamsos Sjø.
Noen retningslinjer vedrørende bildet:
Bilde skal være i passfotoformat – størrelse skal være 20x25 mm
Bildet taes rett forfra mot en lys/hvit bakgrunn
Bildet ønskes i sort/hvit, men fargefoto er også mulig.
Bildet skal vise toppen av skuldrene og hele ansiktet og det skal ikke være skygge i ansiktet
Fotoet skal ikke være eldre enn 6 måneder
Fotoet skal være skarpt, og tydelig vise hvem som er avbildet
Fotoet skal være lagret i jpg eller gif format
Størrelsen kan ikke overstige 2 MB ved opplastning.
NB! Dette skjemaet er kun for Kystekspressen og FosenNamsos Sjø sine reisende.
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Tidligjakt på grågås 2010
Leka kommune har fått innvilget tidligjakt på grågås fra fylkesmannens miljøvernavdeling
etter de nye forskriftene for jakt og fangsttider fra 2007-2012.


Startdato for tidligjakt er i år satt til 27. juli. Ordinær jakt starter 10. august.



Tidligjakt skal kun foregå på dyrket mark fra kl 0400-1100



Det skal ikke foregå jakt på de etablerte friområdene.



Tidligjakt er knyttet til Valdet Leka og organiseres i de enkelte jaktfelt.

Leka Kommune, Viltforvaltningen
--------------------------------------------------------------------------

GRATIS HENTING AV GAMLE BILER OG BILVRAK!
Containerservice Ottersøy kan komme til Leka/ Gutvik for å hente bilvrak gratis.
Benytt sjansen nå og bli kvitt gammelbilen som du aldri får levert!
Ønske om henting må meldes inn før den 9. juni 2010 til
Leka Landbrukskontor, 74387000

Hilsen
Landbrukskontoret
--------------------------------------------------------------------------

Maling

Er det noen som er interessert i å male hust mitt i sommer? (ved siden av Ole Grønning)
Ta kontakt: 95 20 88 18 / 97 12 61 87
Jan Erik Hansen
--------------------------------------------------------------------------

Randi-bua

Bruktbutikk er åpen mandag – lørdag. En del nye ting.
--------------------------------------------------------------------------

Reker

Det kommer rekebåt til havna på Skei hver onsdag ettermiddag
framover – med forbehold om godt sjøvær.
--------------------------------------------------------------------------

Vi hilser og gratulerer...

Vershuset Herlaug

7-klasse vil takke gudforeldre, slekt og venner for at de hjalp til med 17-mai arrangementet.
En stor takk også til Leka Blandakor og 17. Mai korpset for å gi en flott feststemning.
Takk også til Beathe på kommunen, Laila på Joker’n, Simon Andreas og Otto for god hjelp.
Uten alle dere hadde vi ikke fått dette til.
Hilsen 7-klasse ved Leka B/U skole
Charlene
Gratulerer med 4-årsdagen
Kos og klem fra Tom-Christian, Bjørn-Vegard, mamma og pappa
Håper du får en fin dag.
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GUDSTJENESTER
Søndag 06. Juni

Kveldsgudstjeneste i Leka kirke kl. 20.30
v/prost Brit Karin Theimann.

Tirsdag 02. Juli

Friluftsgudstjeneste Steinhytta kl. 1800 v/ vikar
Dåp

Søndag 15. August

Friluftsgudstjeneste i Gutvik kl. 1500 v/ Donata Faustmann

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

Konfirmanter Leka kirke 22. Mai 2010.
Prest Odd Arne Saltbones
Bak: Morten Strand, Ingeborg Husby, Helen-Mari Danielsen Johansen, Thomas Hjalmar Westgård,
Foran: Torkil Strand, Julie Mårvik Pettersen, Siri Thorvik
--------------------------------------------------------------------------

2T Leka IL
Vi tar sommerferie fra og med 1. juni.
Vi møtes igjen til høsten.

-------------------------------------------------------------------------Fredag 11.06 spiller Trio Way fra Vikna
SKEI DAGAN uke 28 10.-17.juli 2010:
Arrangement i samarbeid med Asiatisk Mat / Leka MC / Rørvik Rafting /
Namdalscruise v Hans Nygård / Horta Velforening
Skei Dagan støttes økonomisk av Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Leka kommune
Foreløpig program:
Lørdag 10.07 Årets første hagefest - Slank Bakfra spiller, inngang kr. 250,aldersgrense 18 år
Mandag
12.07 ”Fotvandring på Herlaugs sti”
Tirsdag 13.07 ”Bjørn Bergs Rekeaften”
Onsdag
14.07 ettermiddag i gårdshage Vertshuset; ”Skei Jam”(muligheter for andre
interesserte til å underholde) …ta kontakt med Vertshuset…
Maria & Marte band spiller ca en time i gårdshagen og spiller på Tausloftet på
kvelden
Fredag 16.07 Leka MC, arrangerer det årlige Våttviktreffet…
Vertshuset kveld: ”Asiatisk Aften”
Lørdag 17.07 Stor hagefest med Terje Tysland band
I tillegg vil det bli oppsatt turer med havraftebåter til Hortavær / Gjerdinga
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Siden sist dette imperative, imponerende og til like informative organ kom den
stedlige allmue i hende er omtrent alle fjell på øya uten en snøflekk. Bare på
fastlandsida ser en spredte hvite streker av det som en gang var vinter.
Pinsen er forhåpentlig vel overstått og med den er alle ekstra fridager i året helt fram til jul gjort
unna. Ute på jordene har en sett traktorer kjørende med kuskittspruten etter seg - det lukter
velstand sier folk, liksom for å unnskylde dette korte, men nødvendige intermessoet som skal
sikre grøden senere i året.
Det har vært mye både stas og festivitas de siste par ukene. En kirkekonsert med populære
sangere laget opptakt til ”17-helga”. Publikum syntes dette var rett så bra og sangerne måtte til
med ekstranummer før alle var tilfredse. Nasjonaldagen hadde nok ikke det ønskede været, men
programmet ble gjennomført på tradisjonelt vis. Etter bilkortesje, gudstjeneste og besøk på
sjukeheimen samlet folk seg i Herlaugshallen. Vi har sjelden sett så mye folk der som ved dette
høvet. Selv om sangkoret stod for vellyd og to skoleelever hadde en fin tale for dagen, syns nok
mange at det tok litt for lang tid før noe skjedde. Riktignok var tilbudet om timelig føde både godt
og rikelig, men en er liksom mer i feststemning en slik dag og kunne vært mottakelig flere
kulturelle innslag.
Av begivenheter rundt om i verden noterer vi at opprøret i Bangkok er slått ned. Kongerikets
stats- og utenriksminister tilbrakte nasjonaldagen i Afghanistan, begge iført kledelige skuddsikre
vester etter hva vi kunne se fra TV-reportasjene.
På den mer lokale arena noterer vi at ”det høye råd” på Steinkjer vil dekke opp 70 % av
kostnadene kommunen må stå for når hurtigbåtforbindelsen blir dårligere på nyåret. Vi vet ikke
om øyas politikere takket og bukket i sin siste samling rett etter 17, mai. De var etter sigende
mer opptatt av kommunens, fylkes, ja hele landets ”utstillingsvindu” mot den store vide verden –
Skeishamna med tilliggende herligheter. Vi kjenner ikke utfallet, men for utenforstående ser det
ut som om det er det innleide rådgivende firmaet fra lengst sør i fylket som har forsynt seg med
brorparten av bevilgningskaka foreløpig. Vi og alle andre som er uinnvidde i prosjektets fremdrift
venter spent på en smule informasjon i saken, gjerne gjennom dette meget omtykte organ.
Vår aldri sviktende orakel når det gjelder landallmuens ve og vel, salig Lorents Didrik
Klüver, kan by på disse korte visdomsord for mai:

Den 25. Dag kaldes Urbanus, og nu begynder først Sommeren, efter Bonderegel, at
indtreffe her. Nu viser Dagslyset paa Himmelen den ganske Nat over indtil St. Olufs Dag.
Har du endnu Møg til overs, da før den ud over den Ager, dig synes at trænge meest til den,
bred den tynd og vel ud, kommer Regn strax derpaa, faaer du den godt betalt.
Ord
Olvess (tjukk l - lett for å uttrykke seg), hommelpong (tjukk l – tullekopp), hårteinnå
(hårluggen), nakkravin (nakkehårene, jakke – eller skjortekanten bak i nakken),

Uttrykk
Hain kom i oinbua (ble svakeste part, kom i mindretall, tapte et basketak)
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MAN

0900
1100
1130
1100
1700

– 1530 NTE Expert åpen
- 2300 åpen solstudio - Lidia
– 1400 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
- 1800 småbarntrim Herlaughallen

TIR

ONS

0900
1100
1100
1700
1830
1830
1900
2000
2000
0900
1100
1100
2000

– 1530 NTE Expert åpen
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1800 fotballtrening knøtt
– 2000 badminton
–1945 åpent bibliotek
- 2030 miniatyrskyting – kjeller Lekatun
– 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

TOR

FRE

LØR
SØN

1100
1200
1100
1500
1830
1830
1930
2000
2000
1100
1100
1130
1630
1830
1830
2000
2000
2100
1100
1100
1800
1100
2000
1830

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1300 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
- 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
-------- bingo
- 2130 fotballtrening 8-10 kl
- 2200 badminton
- 2100 åpen solstudio – Lidia
- 1600 åpen frisørsalong – Ludmila
- 2000 fotballtrening – ungdom
- 2100 åpen solstudio – Lidia
-------- bingo
– 2000 badminton

MAI
Lørdag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Lørdag

15
17
18
20
22

Lørdag

29

Kirkekonsert Nilsen& Aalberg med Leif Strandvik, Leka kirke kl. 1600
Gudstjeneste i Leka kirke kl. 1100. Brit Karin Theimann
Kommunestyremøte Lekatun kl. 0900
Fagforbundets grunnskole FASE 1 – hyblan Sykestua
Konfirmasjonsgudstjeneste i Leka kirke kl. 1115. Odd Arne Saltbones
Åpen pub – Vertshuset Herlaug
Åpen pub – Vertshuset Herlaug

01
11
12
15
28

Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Trio Way spiller på Vertshuset Herlaug
Knøtte-turnering Leka Stadion – arr fotballgruppa
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030

04
10
12
13
14
15
16
17

Sommerbasar kl. 1500 i UL Lekamøy, arr. Leka Sanitetsforening

JUNI
Tirsdag
Fredag
Lørdag
Tirsdag
Mandag
JULI
Søndag
Lørdag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Hagefest Vertshuset Herlaug – ”Slank Bakfra” spiller
Fotvandring Herlaugs Sti
Bjørn Jens rekeaften, Vertshuset Herlaug
Skei Jam, Vertshuset Herlaug, Maria & Marte spiller i gårdshagen og på Tausloftet kveld
Knøtte-turnering på Leka Stadion fra kl. 1200, arr økonomigruppa
Asiatisk Aften, Vertshuset Herlaug
Hagefest Vertshuset Herlaug – Terje Tysland band spiller

AUGUST
SEPTEMBER

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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