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INFORMASJON FRA KOMMUNEN
Leka kommune, tlf.: 743 87 000
INFORMASJON FRA SKATTEOPPKREVEREN
Ligningsutkastet for PSA-skattytere (som får skatteseddelen i juni) vil bli utsendt i uke 13 / 14 hvor det fremgår om det blir til gode eller restskatt.
KONTROLLER NØYE AT ALLE GRUNNLAGSDATAENE ER KORREKTE, og at alle er
kommet med på oppgaven. Dersom du mener å være PSA-skattyter og ikke får noe
ligningsutkast, ta kontakt med ligningsetaten, tlf. 815 81816.
INNBETALING AV TILLEGGSFORSKUDD er som tidligere 30.04.
NB Vær oppmerksom på at det som blir innbetalt etter 30.04. vil bli regnet som forskudd på
restskatt.
For de som får tilbakebetalt skatt, HUSK AT SKATTEOPPKREVEREN IKKE HAR LOV TIL Å
LEGGE INN NYTT BANKKONTONUMMER, BARE BESTILLE UTBETALINGSKORT. HAR
DU SKIFTET BANK NYLIG MÅ DU DERFOR ENDRE KONTONUMMER SELV!
UTLEGGING AV LIGNING FOR INNTEKTSÅRET 2006 PSA-skattytere : 22. JUNI, ØVRIGE
FORSKUDDSPLIKTIGE 12. OKTOBER.
Skatteoppkreveren har fått ny bank-konto 6345 06 17557.
Skattytere, arbeidsgivere som skal betale inn skatt trenger ikke å ringe skatteoppkreveren for å
få kidnummer dersom de har internett. Da kan de gå inn på www.skatteetaten.no og lage
kidnummer selv!

ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN

- NYE SKJEMAER TERMINOPPGAVE

Etter Stortingets vedtak i forbindelse med Statsbudsjettet for 2007 er det en del endringer i
forbindelse med beregning av arbeidsgiveravgift til folketrygden. Regional differnsiert
arbeidsgiveravgift er
gjeninnført fra 01.01.07. Det er videre nye avgiftssoner. Den største forskjellen er at det er
virksomhetens lokalisering, og ikke de ansattes bostedskommune som vil bli avgjørende for
hvilken sone som skal benyttes. I sone 4 (som Leka er i) er avgiften fortsatt 5,1 %. For de
som vil lese mere om arbeidsgiveravgiften er det lagt ut på www.skatteetaten.no
Det mangler avklaring på foretak innen veitransport, da forhandlingene rundt saken
enda ikke er avsluttet. Finansdep. vil komme tilbake til denne saken når alt er avklart.
Som en følge av endringene i arbeidsgiveravgiften er det laget nytt skjema for
terminoppgave. Det vil bli utsendt til alle aktive arbeidsgivere. HUSK Å LEVERE 0OPPGAVE DERSOM DU IKKE HAR HATT LØNNSUTBETALING EN TERMIN!
(Skatteoppkreveren er pålagt å registrere disse)
Arbeidsgivere som har internett kan nå levere terminoppgaven på altinn elektronisk.
Brosjyre vil bli utsendt.

Så ønsker jeg alle en riktig god påske!
Kirsten Pettersen
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HUNT 3 kommer til Leka
24. til 27. april får Leka besøk av HUNT 3. Folkehelseundersøkelsen samler inn opplysninger som
trengs til viktig forskning på kreft, diabetes, KOLS, astma, depresjon og andre helseproblemer. Gi
litt av deg selv – delta i HUNT 3!
HUNT 3 inviterer alle innbyggere i Nord-Trøndelag til å delta i helsedugnaden. Samtidig som du bidrar
til forskning, får du en enkel og gratis undersøkelse av din egen helse. For at forskerne skal få korrekte
data å arbeide med, må mange mennesker i alle aldersgrupper og begge kjønn delta i HUNT 3. Både
unge og gamle, syke og friske er like viktige.
Hva skal du gjøre?
Du får en invitasjon i posten der du blir bedt om å møte fram ved legekontoret på Leka. Samtidig får du
et spørreskjema som du fyller ut og tar med deg. På stasjonen blir det målt høyde, vekt, omkrets om liv
og hofter, og blodtrykk. Det blir også tatt blodprøver. Dette blir gjort av erfarne helsearbeidere. Noen
blir invitert til å delta i flere undersøkelser, for eksempel lungefunksjonstest eller måling av
beintettheten.
Åpningstider
Tirsdag 24. april kl. 11.00-20.00
Onsdag 25. april kl. 8.00-20.00
Torsdag 26. april kl. 8.00-20.00
Fredag 27. april kl. 8.00-12.00
Hvis tidspunktet i invitasjonen ikke passer for deg, kan du møte fram når du vil innenfor åpningstida.
Pensjonister og andre som har mulighet, bes om å komme på dagtid selv om de har fått time på
ettermiddagen. Hvis din invitasjon har kommet bort, kan du likevel møte fram. Du får nye papirer. Hvis
du ønsker det, kan du delta i en annen kommune enn der du bor. Se www.hunt3.no for informasjon om
åpningstider i andre kommuner.
Hva får du?
Du får en enkel helseundersøkelse. Blodprøvene blir kontrollert for kolesterol, diabetes og
stoffskiftesykdommer, og du får et brev med resultatene. Men det viktigste du får igjen, er å ha deltatt i
noe som er livsviktig for mange mennesker. Kanskje for deg selv også, en gang i framtiden. Det tar bare
en halv time. Det har du tid til.
HUNT 3 pågår fra oktober 2006 til juni 2008, i to kommuner om gangen. Ungdommer i alderen 13-19 år
blir invitert til å delta i Ung-HUNT, som gjennomføres i skoletida. Det er frivillig å delta. Alle
opplysninger blir lagret sikkert og behandlet med respekt for personvern og privatliv.
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Lekaferja AS
RUTEENDRINGER FOR
PÅSKEN - MAI OG PINSEN 2007

LEKAFERJA
RUTEENDRINGER FOR PÅSKEN – MAI og PINSEN 2007
Rute 17-522

Skei (Leka) – Gutvik

Følgende dager utføres søndagsrute:
5. - 6. - 8. - 9. april og
01., 17. og 28. mai
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN - JOKER HUSBY
2. – 3. og 4. april
Skjærtorsdag 5. april
Langfredag 6. april
Lørdag 7. april
Søndag 1. påskedag 8.4
Mandag 2. påskedag 9.4

vanlig åpningstid
søndagsåpent
stengt
åpent
stengt
søndagsåpent

kl. 1000-2000
kl. 1500-1800
kl. 1000-1500
kl. 1500-1800

En riktig god påske til dere alle
Hilsen Joker’n

-------------------------------------------------------------------------------------------------------JOKER HUSBY
Hverdager
Lørdager
Søndager

- NYE ÅPNINGSTIDER FRA 1. MAI:
kl. 0900-2000
kl. 1000-1800
kl. 1500-1800

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN - COOP LEKA
Mandag 2. april
Tirsdag 3. april
Onsdag 4. april
Påskeaften 7. april

kl.
kl.
kl.
kl.

0900-1900
0900-1900
0900-1700
1000-1400

Ønsker alle medlemmer og kunder en god påske.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LEKA STEINSENTER HAR ÅPENT
Onsdag 04/04
kl. 1200-1400 og
Lørdag 07/04
kl. 1200-1400
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Hjertelig velkommen!

Referat fra årsmøte i Leka Sanitetsforening søndag 25.02.07.
Vi har vært samlet på hyblene til flere møter for hele øya. Det er blitt solgt fastelavensris,
maiblomster og lodder.
Ingunn Hanssen og Astrid Helmersen var utsendinger til kretsmøte (fylkessårsmøte) i
Namsos. Astrid var også varamedlem i Rødkløverhuset.
Fotpleie til pensjonister blir støttet av Saniteten (1 gag årlig). Barnefotballen ble støttet i
forbindelse med Røroscup. Etter forespørsel sa vi ja til å arrangere Cabaret-Solsem.
Det ble valgt komité som fikk ett stort arbeid med å få alt på plass, både musikk, mat og
drikke, og en stor skare arbeidsfolk måtte til.
Arrangementet ga overskudd på vel 35.000,-. Etter fordelingsnøkkel fikk vi tilbake vel
19.000,-.
27. januar inviterte vi alle medhjelpere med følge til takkefest på Skei med musikk, mat
og drikke. (Hyggelig kveld).
Høsttakkefest med kirkekaffe, ofringen innbrakte 2.500,- som vi ga til TV-aksjonen.
Julebordet på Solsem for ”De over 60” ble godt mottatt og god oppslutning.
Pasientene på sykestua og ansatte fikk juleblomster.
Støtte til NKS Fond: Psykisk lidelser forskning, barn og unge, Revmatismefondet,
kreftfondet, Osteoporosefondet, kvinnemedisinsk forskning og barn i Murmansk.
Sluttregninga til brannvarslinga i kirka er også betalt med kr. 12.942,50.
Styret består av:
Leder:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:
Kasserer:

Turid Haug
Kitty Olsen, Solveig Engan og Ingunn Hanssen.
Ingrid Ingebrigtsen, Solfrid Solsem, Marianne Audne, Reidun Jakobsen
Ragnhild Reppen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Nytt styre i Bygdekvinnelaget i Leka:
Leder:
Aud Linda Totland
Nestleder:
Solbjørg Wigum
Kasserer:
Sissel Haug
Sekretær:
Rigmor Danielsen Reppen
Styremedlem: Hege Johannessen
Sommerbutikk:
Styret i Bygdekvinnelaget i Leka oppfordrer sommerbutikkentusiaster til å melde fra om interessen for å
ta på seg å arrangere sommerbutikken. Bygdekvinnelaget kan ta ansvar for kaffesalg.
Interesserte bes melde fra til leder eller noen andre i styret.
Tur på langfredagsfjæra:
Det har vært tradisjon blant veldig mange Lekværinger å gå på fjæra og plukke skjell på langfredag, og
mange har nok sine faste steder å gå til. Det kan være mange som ikke har noe fast sted å samles – eller
noen å samles sammen med. Bygdekvinnelaget vil også i år ta initiativ til felles tur på langfredagsfjæra,
denne gangen møtes vi på Aardahlsstranda. Både barna og vi voksne synes det er artig når mange møtes!
SÅ PLANEN ER:
Ta med mat og drikke - litt ved til bålet - gode varme klær så vi tåler det været som blir - bøtter og poser
til skjellene - godt humør og påskestemning og møtes på Aardahlsstranda langfredag kl. 1600.
(fjære kl. 0900 og 2100)
Alle som har lyst er hjertelig velkommen og vi håper det blir riktig mange!!!
Medlemskap og kontingent:
Som medlem i Bygdekvinnelaget er kontingenten kun kr. 100,- pr år.
Bygdekvinnelaget har plass til mange flere medlemmer – meld deg inn.
Bygdekvinnelagets kontonummer er: 4468 05 24227
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Vennligst ingen blomster på min 70-årsdag den 10/04.
Eventuell tiltenkt oppmerksomhet kan godskrives kto 4468 14 00068.
Kjetil
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Til alle de travle foreldre!!!
Hvis barna deres har problemer med tysk eller engelsk, så kan jeg gjerne hjelpe dem med å
forstå bedre språket. Jeg studerte tysk og engelsk på det pedagogiske universitetet i
Murmansk, Russland.
For mer informasjon ring Lidia: 95 46 45 94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ORIFLAME KOSMETIKK
Hei! Jeg selger en del kosmetikk fra ORIFLAME. Jeg bruker den selv i 11 år og vil si at det er
kosmetikken av høy kvalitet til en rimelig pris. Håper at det er mange som liker å ta vare på
utseendet sitt og kroppen sin. De kosmetiske produkter som jeg selger, hjelper nemlig med
disse oppgavene og gjør dem enklere. I katalogen finnes det et bredt produktsortiment for
begge kjønn og alle aldre og mange fine tilbud.
Har kataloger og noen av de varene hjemmet. Tar imot bestillinger.
Stikk inn og se på de varene jeg har. Kanskje du finner noe for deg, en gave (har
gaveposer!) for de kjente eller de som du er glad i!
Mobil nr. mitt er 95 46 45 94

Lidia Hakkebo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Hei! Er det noen som trenger min hjelp med oppryddingen (ikke på kveldstid) i huset?
Vennligst ring Lidia : 95 46 45 94

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Åpningstider og telefonnummer til Lydmila/frisør
Åpningstider:

Man. - Fre.
Lør.

1500-2000
1200-1600
6

Telfonnummer for bestilling time.
97703276 / 74399860
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GUDSTJENESTER
05.04.07

Leka sykestue kl. 16.00

Nattverdsgudstjeneste v/sokneprest Schlosser

08.04.07

Leka kirke kl. 11.00

Høytidsgudstjeneste v/sokneprest Schlosser
Ofring til menighetsarbeide, kirkekaffe.

06.05.07

Leka kirke kl. 15.00

Høymesse v/sokneprest Dagrun Rønnåbakk
Nattverd, ofring til menighetsarbeide

17.05.07

Leka kirke kl. 11.00

Høytidsgudstjeneste v/sokneprest Schlosser
Barnegospelkoret deltar

24.05.07

Leka kirke kl. 20.00

Samtalegudstjeneste v/konfirmantene og
sokneprest Schlosser
Ofring til konfirmantarbeide, kirkekaffe

27.05.07

Leka kirke kl. 11.00

Konfirmantgudstjeneste v/sokneprest Schlosser
Ofring til menighetsarbeide

10.06.07

Leka kirke kl. 11.00

Sanggudstjeneste v/sokneprest Schlosser
Leka blandakor og andre kor deltar, ofring

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Leka barnegospel har øvelse
på følgende onsdager fra kl 1530-1630 i Leka kirke
28. mars
11. april
2. mai
16. mai
6. juni
Alle barn som er glad i å synge er hjertelig velkommen!
Hilsen fra Donata

mobil: 92 01 24 81

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

KRONERULLING TIL NYTT DATAUTSTYR
LEKA SKYTTERLAG
Kjell Engan, bet
Jan Leo Fjelstad, bet
Leka Graveservice AS, bet – utfordrer:

Skei Marinfisk
Emilsen Fisk

Ikke glem å støtte oss, skytterlagets kontonr. 4468 32 60611.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------8

PÅSKEFEST PÅ SKEI
ONSDAG 4. APRIL
SPILLER REITANGRUPPEN
OPP TIL FEST PÅ SKEI
Inngang kr. 130,Alle rettigheter
UL Lekamøy
Velkommen til en trivelig fest
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLÅTUR

Hei, hei alle damer!
Leka bygdekvinnelag planlegger blåtur lørdag 12. – 13. mai. Dette er en tur som skal
være for alle damer i Leka som har lyst til å komme sammen til et sosialt treff og bare ha
det artig og kose seg!!!
For at vi som er i komiteen skal kunne planlegge turen skikkelig, må vi vite hvor mange
som vil være med. Derfor er det påmelding til turen. De som vil være med melder seg på
innen 1. mai til:
Aina
tlf: 91573553
Rigmor:
tlf: 95040864
Venke:
tlf: 95223145
Det vil bli en egenandel på rundt en hundrelapp pr. stk.
SÅ HÅPER VI VELDIG MANGE HAR LYST TIL Å VÆRE MED!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------PÅMINNELSE MEDLEMSKONTIGENT I LEKA IL
.
Styret i Leka I.L. har vedtatt at alle AKTIVE medlemmer MÅ betale medlemskontigen i
Leka I.L for å kunne delta i aktiviteter gjennom idrettslaget (svømmegruppa,
fotballgruppa og allidrettsgruppa), og det er fortsatt mange som ikke har betalt!!!
Kontigenten for 2007 er:

Familie
Voksne, aktive
Barn, aktive
Støttemedlem

kr. 400,kr. 250,kr. 200,kr. 100,-

Kontonr. Leka I.L. 4468 14 08050
HUSK Å SKRIVE PÅ NAVN PÅ HVEM DET GJELDER!
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HANDLEKVELD
K-SPORT
KOMMER
TIL HERLAUGHALLEN
TIRSDAG 17. APRIL
KL.17-20
DE VIL HA MED SEG DIV. SPORTSUTSTYR
DER MEDLEMMENE I LEKA I.L.
KAN BENYTTE SEG AV RABATTEN!
LEKA I.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Åpning av klatreveggen
Onsdag 18 april kl 1700
er det offisiell åpning av klatreveggen i Herlaugsghallen.
Kom å se og prøv.
Kaffesalg
Allidrettsgruppa og Leka Kommune
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEKA BLANDAKOR ARRANGERER
BASAR I HERLAUGHALLEN
1. APRIL KL. 15.00
Tradisjonelle gevinster, men du kan også vinne ”ferskfesk - og lever”
Vi minner om loddboka hvor gevinsten er ”Løva på Solsem”, malt av Lise Audne Hamnes.
Koret tar gjerne imot flere gevinster.
allsang - quiz - katta i sekken - åresalg - loddbøker
Velkommen til en hyggelig ettermiddag med kaffe og korsang!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Da vi var barn, før krigen, sang vi denne visa om månedene.
Jeg vet at det eksisterer flere versjoner, men dette er den vi brukte:
Tone: Tordenskiolds vis
Januar med snø og is,
Februar på samme vis
Mars er heller ikke mild,
Men det lysner i april.
Mai er tida når vi sår,
Juni alt i blomster står.
Juli gresset vi tar fatt,
hest og ku skal ha sin mat.
I august vi kornet bind.
I september høstes inn.
I oktober plogen går,
neste år vi atter sår.
Er november mørk og grå,
vi desember venter på.
Da vi julen ringer inn,
Det blir fred i alle sinn.

En ros til redaksjonen for "Lekaposten".
Hilsen Anna Johnsen-Solløs

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

SKOGDAG
Mandag 16. april avvikles skogdag i Gutvik. Oppmøte kl. 11.00 på skytebanen i
Gutvik.
TEMA:
•
•
•
•
•

Presentasjon og rollefordeling mellom kommunen og Allskog. Hvem gjør hva?
Tilskuddsmidler; om ordningen og årets tilskuddsatser
Aktivitet skogbruket i Leka den siste tiden.
Vedproduksjon – ressurser og muligheter
Ev. skogvandring.

Vi satser på å koke kaffe (håper det ikke blir for tørt i marka) og det blir servert noe å bite i.
Håper mange møter opp. Temaet om vedproduksjon er aktuelt for mange, og kan være et
viktig bidrag til å stanse gjengroingen i kommunen!

Velkommen til en trivelig dag i skogen!
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SMIL- og Skogmidler 2007
Leka kommune har fått tildelt en felles pott på i alt kr. 510.000,- til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)
og til skogkultur, tynning, miljøtiltak og andre tiltak i skogbruket 2007.
SMIL- forskriftens bestemmelser og tiltak som kan gis støtte gjennom ordningen :
§1 Formål
Fremme biologiske verdier og kulturminneverdier i jordbrukslandskapet og redusere forurensing fra
jordbruket, ut over det som kan forventes fra vanlig jordbruksdrift
§3 Vilkår

Tilskudd kan gis til foretak/ eiere som driver eller eier en landbrukseiendom
Miljøplan trinn 2 kreves for de som mottar produksjonstilskudd i jordbruket

§ 4. Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter.
Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter dekker formålene til de tidligere ordningene med områdetiltak
og STILK/planlegging av fellestiltak. Fellestiltak gjennomføres av flere grunneier / søkere i fellesskap med
gjensidige forpliktelser. Det skal foreligge skriftlig avtale med grunneiere som blir berørt av tiltaket.
§ 5. Tilskudd til kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak.
1. Tiltak for å ta vare på verdier i kulturlandskapet.
• Tiltak for å bevare og fremme biologisk mangfold og holde gammel kulturmark i hevd.
• Investeringsstøtte til beitefelt
• Tiltak for å bevare kulturminner og kulturmiljøer
• Tiltak for å fremme tilgjengelighet og opplevelseskvalitet.
• Tiltak for å ta vare på freda og verneverdige bygninger.

2. Tiltak mot forurensing.
Hydrotekniske anlegg.
Særskilte bygningsmessige miljøtiltak
Økologiske rensetiltak
Miljøplantinger

Skogmidlene
Skogmidlene er prioritert til planting og ungskogpleie samt oppsøkende virksomhet.
Kommunens prioritering av midler til ulike formål innenfor jordbruk og skogbruk skal framgå av en flerårig
tiltaksstrategi som kommunen utarbeider. Tiltaksstrategien er utgangspunktet for tildeling av midler fra
fylkesmannen. Alle som går med tanker om tiltak bør derfor melde fra til landbrukskontoret slik at dette
kommer med i Leka kommunes tiltaksstrategi.
Så stå på og realiser tankene om å gjennomføre miljøtiltak på bruket og i grenda!!
Søknaden behandles av kommunen v/landbrukskontoret. Kommunen kan veilede ved utarbeiding av
søknad (Annette/Venke/Tone avhenger av tema). Søknadsskjema finnes på http://www.slf.dep.no eller
landbrukskontoret.

NY søknadsfrist: 1. mai 2007
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Velkommen til Lauvsprett 2007 4. – 5. mai
KIL fotball ønsker nok en gang hjertelig velkommen til den årlige fritidsmessen
Lauvspretten. Fritidsmessen har blitt en tradisjon ikke bare for oss i fotballgruppa, men
også for mange næringslivsaktører som kommer igjen år etter år. Dette viser at vi gjør
mye riktig, blant annet bestreber komiteen seg for å skape en trivelig helg for både
næringsliv og et godt tilsig av publikum gjennom hele helgen.
I år som tidligere bygger vi opp messen over temaene hus, hjem og fritid. Dette området
har vi holdt fast ved hele tiden, og vi føler vi har skapt vår egen identitet og et
nisjemarked i akkurat disse temaene. Temaene kan vel heller ikke passe bedre enn i
perioden når sevja stiger og lauvet spretter, og derfor mener vi bestemt at messa nok en
gang skal være tidsaktuell både for dere som utstiller og for et handleglad og interessert
publikum.
Komiteen jobber kontinuerlig fra tidlig i januar med å skape et så vellykket arrangement
som overhode mulig. Med en blanding av nye og gamle komite-medlemmer sikrer vi dere
en kontinuitet og trygghet for at messen arrangeres på ansvarlig vis og med nye
impulser. Arrangørene vil også skape interesse omkring arrangementet med
underholdning på selve messeområdet alle dager som vi håper vil interessere noen og
hver.
I samarbeid med lokalavisa Ytringen lover vi å gjøre alt som står i vår makt for at dette
skal bli nok en handelsmesse med høy kvalitet, og som vil bli markedsført i Trøndelag så
vel som på Helgeland. Vi ser fram til noen hektiske dager, og ønsker dere hjertelig
velkommen til ei flott mai-helg i Norges minste by!
Frode Granli
– messegeneral-
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GAMLE PÅSKETRADISJONER I NORGE
Man mente at Kristi kors var skåret på skjærtorsdag, så denne dagen skulle ingen
bruke øks eller kniv. Kvinnene skulle ikke strikke, for pinnene minnet om lansene
Jesus ble stukket med og tornekronen han måtte bære.
I katolsk tid skulle det være helgedagsfred langfredag. Men etter gammel norsk
tradisjon skulle alle slite og sørge. Man tok derfor på seg det tyngst mulige arbeid.
Enkelte la småstein i skoene for å minnes Jesu lidelser. Barna skulle være stille og fikk
ikke leke, og alle - både voksne og barn skulle gå i gamle, slitte klær denne dagen.
Noen steder er det ikke så lenge siden det fremdeles var skikk å heise flagget på halv
stang langfredag - og så heise det til topps på påskemorgen. I kirkene står alteret
upyntet fra langfredag til om morgenen påskedag. Etter tradisjonen skal alteret 1.
påskedag være pyntet med hvite blomster, som er gledens farge.
Mange steder var det vanlig å dra opp på en fjelltopp tidlig påskemorgen. Man trodde
solen oppførte seg helt spesielt denne dagen og danset på himmelen, i glede over Jesu
oppstandelse.
Den norske bonde er svært avhengig av et lite forutsigbart vær. Påsketider ble det
tydet mange værtegn i gamle dager. Bl.a. ville det bli frost i lang tid fremover hvis det
var frost natt til påskedag og påfølgende søndagsnatt. Dersom det regnet påskedagen
var det varsel om en dårlig sommer.
I gamle dager trodde man at heksene dro til Bloksberg bl.a på skjærtorsdag. Da var
det ekstra viktig at soplelima sto ute, ellers tok heksa en hest, ku eller geit istedet.
PÅSKETRADISJONER I EUROPA
I Tyskland og Sveits dukket påskeharen opp som påskesymbol på 1700-tallet. I
Nederland er det ikke så vanlig med sjokolade-egg. Der finner barna fargede,
hardkokte egg, som påskeharen har gjemt utendørs.
Å farge og dekorere egg er en eldgammel tradisjon, fra orienten. I øst- og mellom
Europa er egg-dekorering blitt en fantastisk kunstart. Bl.a. i Tsjekkia, Slovakia og
Polen er det påskekonkurranser i egg-dekorering. I mange land var det tradisjon at
jenter ga sin utkårede fargede påske-egg. Tyskland har tradisjon for å spise grønnfargede egg skjærtorsdag, som på tysk heter Gründonnerstag.
Tidligere brant man påskelys i 40 dager - til Kristi Himmelfartsdag - for å symbolisere
at Jesus var sammen med disiplene i 40 dager etter oppstandelsen.
I begynnelsen av forrige århundre (1900) var det nesten like vanlig at folk sendte
hverandre påskekort, som julekort. Motivene var for det meste høner, kyllinger, egg,
påskehare, barn og vårblomster. Tradisjonen med å sende påskekort har nesten helt
dødd ut.
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Maylinn
Solbjørg
Gratulerer med dagen som var den 26. april. Gratulerer med 13-årsdagen den 29.03
Tenk – nå er du tenåring.
Klem fra Laila og Egil
Stor klem fra tante Laila og onkel Egil
Monika
Pappa, bestefar Hjørn 45 år!
Gratulerer med dagen den 1. april
Gratulerer med da’n 2. april.
Stor klem fra Laila og Egil
Klæm fra kjærringa, ongan og
barnebarna
Hipp hurra for Kristian☺
Pappa Kristian 20 år
Gratulerer med 20-årsda’n 2. april!
Gratulerer med da’n 2. april.
Klæm fra mamma, pappa, Morten og Vegard Gla´ i dæ!
Bursdagsklæm fra Ida, Noah og Isak
På Skatval der bor de ei snedig jent
Tommy Kowalk
Gratulerer med 18-årsdagen 18. arpril.
Ho går rundt og e nok ur liti spent
Mamma, pappa, Martina og Bjørnar
Fer no ska dåkk hør:
Hipp-hurra fer gudmora mi ELISABETH HO RUNDE DE FØRR!!!
Og kan næsten itj tru de omtrent.
Som har bursdag 9. april
Stooor klæm fra Julie MP
Kjære Elisabeth
Til peppergutten Leif Rune
Gratulerer med 40-årsdagen 9. april
Gratulerer med 40 år den 14/04.
Bursdagsklem fra Solbjørg og Beathe
Åran går – men budeia har ennå
Maylinn Therese
ikke ankommet i år.
Gratulerer som tenåring – glad i deg.
Hilsen Coop-damene
Mamma, pappa og Jannicke
Skatvalrypa Elisabeth H. Ekrem
På Haug der bor de ein staut ein mannj,
Gratulerer hjerteligst med 40-årsdagen 9/4.
han like å fart både land og strannj.
Feir med måte!
Men Leka e bæst Stooor klem fra Coop-gjengen
både kvardag og fæst.
Og spør du’n så få du ei hjælpende hannj.
Kjære Leif Rune
Gratulerer med 40-årsdagen
Hilsen damene på Lekatun

DEN BEDSTE ALDER
Tar du livet som det falder,
går du gennem tidens haller
altid i din bedste alder.
Piet Hein
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MÅNEDENS BLOMST, mars 2007
Ved denne kåringen var det forslag på 2 kandidater til månedens blomst.
Etter rettferdig loddtrekning ble vinneren av månedens blomst:

Kitty Olsen og Gunnhild E. Haug
Begrunnelsen som ble gitt av forslagstiller var følgende:

Det er to damer som møter opp på skytterhuset på Leka hver gang det er skytterstevne der.
De står på og ordner servering - middag, kaffe og kaker. Alltid blide og i godt humør!
Prisverdig!
Jeg foreslår at Kitty og Gunnhild får månedens blomst. (Kitty Olsen og Gunnhild E. Haug).
Det har de virkelig fortjent.
Veteranskytter

Bygdekvinnelaget i Leka gratulerer Kitty og Gunnhild med månedens blomst
i mars, og oppfordrer med det samme til å sende inn forslag til neste månedens
blomst.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANDAG
1100-1330 - Åpent bibliotek
1700-1800 - Småbarnstrim – Herlaughallen
1800-2000 - Åpent basseng alle aldersgrupper
2030
- Aerobic/step - banken
TIRSDAG
0900-1100 - Åpent bibliotek
1500-1700 - Åpent miljøtorg første tirsdag i mnd
1600-1700 - Miniputt fotballtrening
1700-1830 - Lilleputt fotballtrening
1830-2000 - Smågutte/gutte fotballtrening
1845
- Spinn 45 – banken
1945
- Bodypump – banken
2030
- Korøvelse Leka Blandakor – Vonheim
2100
- Spinn intro 30 - banken
ONSDAG
1830-1930 - Åpnet bibliotek
1800
- Ungdomsspinn – banken
1830
- Step – banken
1800-2000 - Miniatyrskyting kjeller Lekatun – barn
2000
- Miniatyrskyting kjeller Lekatun – voksne
2000-2100 - Seniordans – Herlaughallen
2000
- Yoga – banken
2000-2200 - Oldboys - fotballtrening

TORSDAG
1600-1700 - Knøtte – fotballtrening
1700-1830 - Lilleputt – fotballtrening
1830-2000 - Smågutte/gutte – fotballtrening
1845
- Spinn 45 – banken
1945
- Bodypump – banken
2000
- Bingo
2000-2100 - Badminton for alle – Herlaughallen
2100
- Spinn intro 30 – banken
2100-2200 - Linedanse - Herlaughallen
FREDAG
1700
- Ungdomsstep – banken (ikke når det er kino)
1800
- Bygdekino 1-2 ganger pr mnd – se oppslag
LØRDAG
1300
- Lørdagstrim 2T – banken
1600-1800 - Åpen hall
SØNDAG
2000
- Bingo
2030-2200 - Badminton for alle - Herlaughallen
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APRIL
Søndag

01

Onsdag

04

Langfredag

06

Lørdag
Onsdag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Tir-fre

07
11
16
17
18
20
24

Søndagsmiddag Vertshuset Herlaug
Basar i Herlaughallen – kl. 1500, arr Leka Blandakor
Leka Steinsenter (Motellet) er åpent kl. 1200-1400
Påskefest på Skei – Reitangruppen spiller til dans
Rømmegrøt – Vertshuset Herlaug kl. 12.00
Påskequz – Vertshuset Herlaug kl. 20.30
Leka Steinsenter (Motellet) er åpent kl. 1200-1400
Leka barnegospel – korøvelse i Leka kirke kl. 1530-1630
Skogdag i Gutvik. Oppmøte kl. 11.00 på skytebanen i Gutvik.
K-SPORT Kolvereid kommer til Herlaughallen kl. 1700-2000
Åpning av klatrevegg i Herlaughallen kl. 1700
Rundvak i UL Lekamøy
HUNT – bussen kommer til Helsesenteret – den store helseundersøkelsen i N-T

MAI
Onsdag
Søndag
Onsdag
Lør-søn
Torsdag
Søndag

02
06
16
12-13
17
27

Leka barnegospel – korøvelse i Leka kirke kl. 1530-1630
Gudstjeneste Leka kirke kl. 1100
Leka barnegospel – korøvelse i Leka kirke kl. 1530-1630
Blåtur – arr Bygdekvinnelaget i Leka
Gudstjeneste Leka kirke kl. 1100
Konfirmasjon i Leka kirke kl. 11.00

JUNI
Fre-søn
Fre-søn
Onsdag

01-03
08-10
06

75-årsmarkering Ørnerovet
Sangerstevne på Leka
Leka barnegospel – korøvelse i Leka kirke kl. 1530-1630

JULI
Fre-søn
Uke 28
Uke 29

13-15
08-15
15-22

MC-treff i Vottvika
Skei kulturfestival 2007
Herlaugsdagene 2007

AUGUST
Lør-søn

25-26

TINE fotballskole

SEPTEMBER
Mandag

10

Kommune- og fylkestingsvalg

OKTOBER
Søndag

07

Basar i UL Lekamøy

NOVEMBER
DESEMBER
Oppfordrer alle lag, foreninger, organisasjoner og andre til å melde fra om arrangement, slik at
vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger en
aktivitet, slik at vi unngår unødvendige ”kollisjoner”. Det tjener alle på!
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