Utgiver: Leka kommune

Dato: 18. september - 2009

Nr: 18/09

OPPFORDRING:
Det er viktig at det ikke kjøres
inn i skolegården i skoletiden.
Ved levering og henting av
barna skal parkeringsplassene
benyttes.
Oppfordrer også alle gående og
syklende til å finne fram
refleksbrikker, refleksbånd og
refleksvester – OG TA DET PÅ!!!
Sjekk også at du har lys på
sykkelen. Da blir det så mye
tryggere å ferdes ut i mørke
høstkvelder.

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 25. september
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 02. oktober
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: 16. og 30. okt, 13. og 27. nov, 18. des

1

___________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00

Skal du søke SMIL-midler til å restaurere bygning, sette i stand gamle beitemarker eller
lignende i 2010, bør du sørge for å bli med i tiltaksstrategien.
Tiltaksstrategi for SMIL-midlene 2010 skal settes opp. Dette er en oversikt over aktuelle tiltak
i Leka kommune.
Tiltaksstrategien er utgangspunktet for tildeling av midler fra fylkesmannen til Leka
kommune. Kommunen blir altså tildelt en ramme som så fordeles videre til gode prosjekter
etter søknad.
Alle som går med tanker om tiltak bør derfor melde fra til landbrukskontoret slik at dette
kommer med i Leka kommunes tiltaksstrategi.
HVA / HVILKE TILTAK SOM KAN VÆRE MED
Planleggingstiltak (§4) omfatter planlegging av tiltak som nevnt i §5,
forurensingstiltak og kulturlandskapstiltak
Forurensingstiltak (§5) omfatter bl.a hydroteknikk, miljøplantinger, bygningsmessige
miljøtiltak
Kulturlandskapstiltak (§5) omfatter bl.a tiltak som ivaretar gammel kulturmark/
biologisk mangfold, tiltak som ivaretar kulturminner/ -miljøer samt freda og
verneverdige bygninger, og tiltak for tilgjengelighet og opplevelse
Nærings og miljøtiltak i skogbruket; omfatter bl.a skogkultur (ungskogpleie,
tynning, andre kvalitetsfremmende tiltak, skjøtsel i kantsone/ kulturminner)
Dette må være med i meldingen:
Navn på tiltaket.
Kort beskrivelse av tiltaket; målsetning/formål, tidspunkt for gjennomføring, hvem er
involvert (fellestiltak?), anslått kostnad.
Frist for innmelding av tiltak er fredag 16. oktober 2009.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

HASTER

HUS ØNSKES LEID
Familie på tre ønsker å leie hus/leilighet sentralt på Leknes/Husby, Skei området,
minimum 2 soverom innen utgangen av oktober.
Telefon 40 45 35 69 / 90 80 65 47.
Med vennlig hilsen
Rigmor, Geir Magne og Silje
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Vaksinasjon mot svineinfluensaen
Vil du ikke smitte dine barn og barnebarn
med svineinfluensaen så vaksinere deg!
Det er flere gode grunner til å vaksinere seg.
Vaksinasjon planlegges i løpet av oktober.
Leka 09.09.09
Jan Åke Dinesson
Smittevernlege i Leka kommune
-------------------------------------------------------------------------------

Gjødselspredning
I Leka kommune er det en lokal forskrift om gjødselspredning.
Dere kan spre gjødsel frem til 1. oktober.
Fra 1. oktober til 1. november kan den sprees,
men da skal den pløyes ned.
Etter 1. november til 1. februar er det ingen
gjødselspredning og under ingen omstendigheter på frossen mark!
Landbrukskontoret
-------------------------------------------------------------------------------

Skade på rundball - påført av katt
Det er registrert skader på rundball i området Husby.
Sporene forteller at skadene er påført av katt.
Når plasten punkteres kommer det luft til, og foret i rundballen blir ødelagt.
En punktering kan repareres med tape, men punktering forårsaket av katt er vanskelig å
oppdage!
En rekke rundballer er blitt ødelagt som følge av katters kloring.
Problemet har foregått over noen år.
Foret må kondemneres, og dette gir til dels store økonomiske tap for landbruksnæringa.
Landbrukskontoret vil med bakgrunn i dette oppfordre katte-eigere til å ha oppmerksomhet
på disse utfordringene.
Det kan også være villkatter i området som forårsaker problemene.
Det er nå satt ut kattebur/ kattefelle i området for om mulig å fange synderen/ synderne.
Vi oppfordrer derfor til å sette halsbånd på kjæledyret.
Katter som blir fanget og som ikke er merket, vil bli avlivet dersom vi ikke finner eier.
Dersom skadene påføres av et kjæledyr, vil det være et spørsmål hvilke tiltak som skal settes
inn for å få slutt på problemene.
Landbrukskontoret
-------------------------------------------------------------------------------

VISDOMSORD

•
•
•
•

Hvis du aldri tar feil er det fordi du kanskje ikke tar nok sjanser.
De fleste motstår forandringer, og likevel er det bare forandring som skaper framgang.
Det viktige er ikke hva som skjer med mennesker, men hva de gjør med det som skjer.
Spør av og til deg selv i fullt alvor om de menneskene du omgås løfter deg eller trekker deg ned.
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Resultat Stortingsvalget 2009 for Leka:
Av 471 stemmeberettigede i Leka kommune, var det
359 som ga sin stemme ved Stortingsvalget 2009,
dette utgjør 76,2 % av de stemmeberettigede.
Valglistenes stemmetall
a.
b.
Forhåndsstemmer Valgtingsstemmer
Urettede Rettede Urettede Rettede

Valglistens navn

c. Stemmetall
totalt

Det norske Arbeiderparti

22

6

68

21

117

+

Sosialistisk Venstreparti

4

0

23

1

28

+

Senterpartiet

19

3

101

11

134

+

Kristelig Folkeparti

0

0

2

0

2

+

Venstre

1

0

8

0

9

+

Høyre

6

0

7

2

15

+

Fremskrittspartiet

10

0

35

4

49

+

Demokratene

0

0

0

0

0

+

Kristent Samlingsparti

0

0

0

0

0

+

Kystpartiet

0

0

1

1

2

+

Miljøpartiet De Grønne

0

0

1

1

2

+

Rødt

0

0

1

0

1

62 +
Kontrollsummer =

Sum =

9 247
71

+

Sum =

41
288

Sum = 359

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

VALGRESULTAT
MENIGHETSRÅDSVALGET I LEKA SOKN
________________________________________________
Leka menighetsråd vil for perioden 2009 – 2011 bestå av følgende:
NAVN

ADRESSE

ALDER

ANTALL
STEMMER

Leka
Gutvik
Leka
Leka
Gutvik
Gutvik

42 år
51 år
46 år
66 år
57 år
48 år

122 stemmer
110 stemmer
110 stemmer
108 stemmer
102 stemmer
98 stemmer

Leka
Leka
Leka
Leka
Leka

25 år
44 år
50 år
51 år
20 år

96 stemmer
93 stemmer
91 stemmer
79 stemmer
68 stemmer

Medlemmer
Beathe Mårvik
Anne-Lise Marie Hiller
Kristin Hagen Fjeldstad
Bjørg Petrine Lund
Bjørn Helge Henriksen
Harald Erling Henriksen

Varamedlemmer
Tor Martin Holand
Liss Bodil Haug
Bjørn Terje Hansen
Reidun Gudding Jacobsen
Leif Harald Pettersen

Leka, 15.09.09.
Jarle Johansen, valgstyrets leder
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FEIEREN KOMMER
I perioden mandag 21. september – 1. oktober vil feieren
utføre lovpålagt feiing på Engan, Stein, Leknes, Skei og Husby.
Lapp kommer i postkassen
NB Husk stiger/takstiger typegodkjent
Tilsyn vil bli utført Solsem – Haug senere i høst.
Lapp kommer i postkassen
Vennlig hilsen
Leif Pettersen, feieren
-------------------------------------------------------------------------------

Utlysing 17. mai-arrangement på Leka 2010
Vi må også til neste år ha en 17.mai-komite, som kan ta ansvar for hele 17.maiarrangementet på Leka, tog, taler, krans på bauta, leker, pynting og rydding, osv.
Overskudd beholdes av arrangøren.
Interesserte melder fra til sentralbordet 743 87 000 innen fredag 02.oktober.
Jfr. F. sak 40/97 dekker kommunen følgende utgifter til 17. mai arrangement:
Utgifter til barna:
◊ Is, brus, premier ved konkurranser
Andre utgifter:
◊ Renhold
◊ Reiseutgifter for musikkorps og 17.mai-taler med inntil kr. 500,- totalt for hvert
arrangement.
◊ Arrangementene skjer i kommunale bygg vederlagsfritt.
Dersom det er flere søkere ved 17.mai-arrangementet på Leka, skal tildeling avgjøres av
formannskapet. Er det kun en interessent gis melding om tildeling fra administrasjonen.
Utgifter dekkes av formannskapets disposisjonskonto i henhold til ovennevnte, og utbetaling
skjer etter attesterte regninger fra ansvarlig arrangementsleder.
-------------------------------------------------------------------------------

KOMMUNALT TILSKUDD TIL LYSFORENINGER
Et enstemmig kommunestyre vedtok ved budsjettbehandlingen for 2009 å gi et tilskudd på
inntil kr. 50.000,- til lysforeningene. Dette som et ledd i arbeidet med trafikksikkerhet i
kommunen. Beløpet skal fordeles med likt kronebeløp pr lyspunkt.
Lysforeningene i Leka kommune gis med dette anledning til å søke tilskudd til sin forening.
Søknaden må inneholde følgende:
• Navn på lysforeningen
• Ansvarlig for lysforeningen
• Område lysforeningen dekker
• Antall lyspunkt foreningen har ansvar for
• Kontonummer til lysforeningen
Søknaden må være sendt Leka kommune, innen 25. september 2009.
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Møtereferat fra Storforeldremøte 02.09.09 ved Leka BU
Orienteringer: om MOT, BUT, LUR (Leka Ungdomsråd)
MOT Det ble gitt en kort orientering ved Annette T. Pettersen. MOT er landsomfattende
organisasjon som skal jobbe med at unge og barn blir tryggere på seg selv og til å ta
sine egne valg. Programmet er i hovedsak for ungdomsskolen, men vi vil også prøve å
jobbe med dette i de lavere trinn.
BUT er en forkortelse for barne- og Ungdomsteamet i Leka og er et tverrfagelig team
som jobber for barn og unge i Leka. Det de fleste kjenner til som BUT jobber med, er
skolelunsjen som er satt i gang på tirsdager. Håpet er å få til flere dager med lunsj på
skolen.
LUR- Leka Ungdomsråd består av ungdommer fra elevråd og ungdommer opptil 30 år.
De har et styre på 7, leder og nestleder fra elevrådet går automatisk inn som 2 av disse
7. Lotte Hamnes er leder. De har ungdomsklubb og har også en røst inn i
kommunestyret. Det de har jobbet knallhardt med nå, er HURTIGBÅTEN!
Vedtekter for FAU
Forslag til vedtekter er utarbeidet av sittende FAU. Vedtekter for FAU ble vedtatt.
Valg til FAU
Ellen Frisendal ble valgt inn, Kristin Floa, Annette T. Pettersen, Beathe Mårvik og Tale
Rogne tok gjenvalg.
Orientering ved rektor
Rektor informerte om ny forskrift til opplæringsloven om vurderingsarbeid i skolen.
Forskriften legger opp til endringer vurderingsmåte (hva og hvordan). Det er en
målsetning at vurderingsarbeidet skal ha læringseffekt, og det legges bl.a. vekt på at
elevene skal gjøres kjent med kompetansemålene i de ulike fag og delta i vurderingen
av egen kompetanse. Som følge av dette skal det på alle årstrinn utarbeides årsplaner
med kompetansemål i alle fag.
Eventuelt
Trafikksikkerhet
Kjøring inn på skolegården i skoletiden.
Det er viktig at det ikke kjøres inn i skolegården i skoletiden. Ved levering og henting av
barna skal parkeringsplassene benyttes.
Vi vil også oppfordrere MNA om å kjøre rolig inn på skoleplassen når de skal hente
søppel. Fau sender et brev til MNA ang dette.
Skoleveien fra barnehage til skole.
Der er det mye nedfallstre som må bli tatt med tanke på barnas sikkerhet.
Veien bak skolen og ned til Odd Jarle Husby.
Det er et ønske om at det kunne blitt ordnet opp slik at ungene kunne ha brukt den til
sin skolevei. Er det mulig å få den ordnet??
Lyspunkter, trafikksikkerhet
Sykkelkurs for de minste- kan vi få til det?
Tennisnettet på skolen må taes ned for hver gang noen bruker det. Det har oppstått en
del farlige situasjoner for de minste med nettet oppe.
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NÅ STARTER VI, GJØR DU?
Kom å tren i lag med oss!!!
Timeplan 2T Leka IL Høsten 2009
Kl

Mandag

18:30
19:00
19:30
20:00

Tirsdag

Torsdag

Spinn 45
Willy/Kjell Arve

Spinn 45
Willy/Kjell Arve

Bodypump
Marianne/Siv

Bodypump
Siv/Marianne

Step
Annette

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
Tirsdag: kl. 18.30 – 20.30
Torsdag: kl. 18.30 – 20.30

Priser:
Enkelttime
Dobbeltime
1. mnd

kr. 50,kr. 70,kr. 250,-

Mandag 21. september trekker vi på dere som har steppet i vår!!
Oppfordrer alle som trener på 2T til å ta med en venn på trening!

☺
Vi er i kjelleren på helsesenteret!

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

Trimkortsesongen 2009
Det har vært en fantastisk tursesong i år og hører mange har vært mye ute på postene.
Nå begynner det å nærme seg tid for å levere inn kortene.
Ønsker dere krus, så legg ved 100 kr og skriv tydelig navn på hvem som skal ha.
Dette leverer dere i den grønne postkassen(inne) på Joker Husby.
Vi vil gjerne ha inn kortene til alle sammen, fordi om dere ikke ønskes krus.
Det vil bli trekning på kortene!
Hilsen Allidrettsgruppa
-------------------------------------------------------------------------------
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ER DET INTERESSE FOR JULEMESSE 2009?
Enda er det lenge til advent og jul, men vi vil allerede nå høre om det er noen som kan tenke
seg å delta på julemesse. Vi prøver å få til julemesse i Grendehuset Vonheim
lørdag 28. november 2009 fra kl. 1100 og utover ettermiddagen til ca kl. 1600.
Kanskje har du handarbeid, presangartikler, julebakst, lefser, gomme, røkelaks eller andre
ting som kan selges. Alt har interesse.
Påmelding til:

Randi Pettersen
tlf. 743 99 671 - 959 37 447 eller
Gunnhild E. Haug tlf. 958 09 100

Vi kommer tilbake i Lekaposten med mer informasjon senere.
Styret for Grendehuset Vonheim.
-------------------------------------------------------------------------------

Bli med på
bursdagsfeiring!
Leka Blandakor 90 år
Hjertelig velkommen til Fjellvang lørdag 3.oktober.

Konsert med koret kl 20.00
Inngang kr. 100,Salg av middag
Bar med alle rettigheter

DANS
------------------------------------------------------------------------------COOP LEKA.
Brukt storsekkløft selges til høystbydende. Passer til truck og til frontlesser til
traktor. Skriftlig bud sendes til styret i Coop Leka innen 30.september.
Mvh.
Coop Leka
Ole Solsem.
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-------------------------------------------------------------------------------

TV-aksjonen har vært gjennomført hver eneste høst siden 1974 og er blitt en institusjon og
en tradisjon i Norge.
TV-aksjonen er en nasjonal dugnad hvor alle deltar: Kongehuset, Stortinget, regjeringen,
fylkeskommuner, kommuner, næringsliv, skoler, menigheter og en rekke lag og foreninger.
Ingen andre innsamlingsaksjoner i Norge er like kjent og har samme tillit i befolkningen.
Årets TV-aksjon er tildelt CAREs arbeid med å hjelpe verdens fattigste kvinner og deres
familier.
CARE er en av verdens største bistandsorganisasjoner og ledes i Norge av generalsekretær
Marte Gerhardsen. TV-aksjonen 2009 har fått tittelen ”Hjelp til kvinner hjelper flere”.
CARE hjelper jenter og kvinner fordi de rammes hardest av fattigdom og nød, og fordi vi har
erfart at hjelp til kvinner er den mest effektive måten å drive bistand på. Vi vet ar når
kvinner får bedre økonomi bruker de pengene på mat, helsetjenester og utdanning for hele
familien.
TV-aksjonen CARE skal finansiere mikrofinansprosjekter for kvinner i tre verdensdeler i
Bangladesh, Burundi, Burma, Bosnia, Mali, Montenegro, Niger, Rwanda, Serbia, Sri Lanka,
Tanzania og Uganda. 15-30 kvinner går sammen i grupper og sparer små beløp av egne
penger hver uke under veiledning av en CARE medarbeider.
H.K.H. Kronprisn Haakon er høy beskytter av TV-aksjonen CARE.
BØSSEBÆRE
For å få gjennomført innsamling til TV-aksjonen søndag 18. oktober i Leka kommuner trenger
vi bøssebærere.
Har du ikke vært bøssebærer før? Jobben består i å oppsøke husstandene i et bestemt
område (= rode) for å sikre at alle som ønsker det, får betale. Hver bøssebærer besøker
mellom 10 og 20 husstander; dette tar en times tid, avhengig av om en går eller kjører.
Etter nærmere avtale leveres så bøssene til et mottak før innholdet telles opp.
Ring sentralbordet på Lekatun og meld fra at du stiller opp som bøssebærer –
telefon 743 87 000

INVITASJON
Lørdag 10. oktober inviteres du til formiddagskaffe i
Lille Herlaughall fra kl. 1100 – 1400.
Salg av kaffe og vafler går uavkortet til TV-aksjonen.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!
Hilsen lokal aksjonskomité:
Arve Haug, leder – Kirsti Hoff, coordinator - Siv Aune - Beathe Mårvik
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TRENGER DU PASS?
De fleste er kjent med at lensmannskontoret i mange år har utstedt pass til de som har hatt behov
for dette. Denne epoken er snart over.
Fra og med mandag 21.10.09 har vi ikke lenger mulighet for å hjelpe deg.
Dette skyldes den internasjonale utviklingen, med større krav til sikre pass, bl.a. skal nå
fingeravtrykk registreres. Det er derfor anskaffet biometri-bokser, (passkiosk) som er plassert
rundt i politidistriktet.
I passkioskene blir foto tatt og lagret digitalt, det samme skjer med fingeravtrykk.
Dette medfører at når du etter nevnte dato skal ha nytt pass så må du møte opp personlig ved et
tjenestested hvor slik passkiosk er utplassert.
For vårt vedkommende så er nærmeste bokser plassert ved lensmannskontorene i Vikna og
Grong samt hos politiet i Namsos og Fosnes.
Husk å ta med gammelt pass dersom du har fått pass tidligere. Hvis ikke må du ha med gyldig
legitimasjon (førerkort eller bankkort med bilde).
Dersom du er under 18 år så må minst en av foreldrene være med. Husk og at det skal
medbringes samtykke fra den av foreldrene som ikke er med. Underskriften må bekreftes herfra,
eller at det sendes med pass eller kopi av førerkort / bankkort hvor underskriften fremgår.
Fullmaktsskjema får du fremdeles på lensmannskontoret.
Når det gjelder pass til barn under 5 – 6 år så er det anbefalt at det tas bilde på forhånd, da foto
av barn sjelden blir gode i passkioskene.
Gebyr og gyldighetstid på de nye passene blir som før, kr. 450,- for den som er over 16 år, og
gyldighetstid 10 år. Halvt gebyr og kortere gyldighetstid for barn.
Pass utstedes i lensmannskontorenes normale åpningstid, men det er under vurdering å ha
utvidet åpningstid enkelte dager. Dette vil bli kunngjort senere.
Husk at det tar ca. 8 dager fra pass blir bestilt, og til du får det tilsendt i posten.
Til orientering så vil vi, fram til 21.10.09, utstede pass, som tidligere.
Med hilsen
Lensmannen i Leka

Nord-Trøndelag politidistrikt
Lensmannen i Leka, besøk: Skeisenteret
Post: Skei, 7994 LEKA
Tlf: 74 39 90 00 Faks: 74 39 90 01
E-post: post.nord-trondelag@politiet.no

Org. nr.: 974 754 037
Bankgiro: 4468.09.06529
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FERGESTATISTIKK SOMMEREN (JUNI-AUGUST) 2009
Passasjerer
13.308
(12.019)
+ 10,7 %
Kjøretøy
10.638
(10.334)
+ 3,0 %
Personbilenheter
12.899
(12.566)
+ 2,7 %
Perioden 01/01/09 - 31/08/09
Passasjerer
22.257
Kjøretøy/MC
20.682
Personbilenheter
26.608

(20.305)
(20.828)
(26.984)

+ 9,6 %
- 0, 7 %
- 1,4 %

Tallene i parantes er for 2008.
For Torghatten Trafikkselskap AS
avd Leka
Kirsti Østby
-------------------------------------------------------------------------------

CAMP LEKA
Ungdomsarbeiderne i Namsos, Nærøy, Overhalla og Leka har samarbeidet en stund nå om å
få til en dugnad der alle fritidsklubbene i Namdalen skulle hjelpe ungdommene på Leka med
å pusse opp ”Slummen”. ”Slummen” er da Ungdomsklubben på Leka, de har nettopp startet
opp ”Slummen” igjen og var ikke helt fornøyde med hvordan det så ut. Da grep
ungdomsarbeiderne sjansen og kjørte på med en dugnad der alle klubbstyrene rundt om i
Namdalen ble bedt. Dessverre var det ikke så mange om kunne komme siden det er i starten
på ”klubbsesongen” og mange av klubbene har ikke kommet i gang enda. ”Vi hadde regnet
med at nesten 100 ungdommer skulle komme men dessverre ble det bare rundt 30 stykker,
men det gjør da vell ingenting,” sier ungdomsarbeider i Nærøy Gunnar Krabseth.
Vi ankom Leka fredag 4.september og vi fikk en varm velkomst ved Leka skole. Det ble
kveldsmat og bli-kjent-leker før vi installerte oss på klasserommene. Vi ble alle litt bedre
kjent uttover kvelden og folk begynte og ”føle seg hjemme.”
Lørdag var den store dagen, da ble vi delt inn i fire grupper. En gruppe pusset opp
”Slummen” inne, en gruppe var i fjæra og lette etter skrot for så å lage et ”skrotband”, en
gruppe ordnet skogområdet utenfor ”Slummen” og den siste gruppen fikk i oppgave og være
journalister siden NA, Ytringen, Lekaposten og ungdomsbladet Ung & Fri hadde bestilt
artikler.
Vi satte i gang med arbeidet ganske fort og vi fikk et bra resultat i slutten av dagen. Inne
skulle det males og ute skulle det lages til en levegg, noen benker og en ny bålplass.
Skrotbandet holdt konsert for Lekas innbyggere og de fikk til noen tøffe rytmer, vi fant ut at
skrot er ikke så verdiløst som det ser ut for å være. Journalistgruppen fikk tatt masse bilder
og notater i løpet av dagen også, så det ble en vellykket dag.
På søndag gjorde vi den siste
finpussen og ”Slummen” begynner
nå og ta form. Før avreise hadde vi
en sightseeing tur rundt øya, mye
spennende og fint å se på.
Ungdommene har hatt en lærerik,
fin og ikke minst morsom tur til Leka.
Tekst: Hanne Øiangen
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INVITASJON
Til:
Når:
Hvor:
Hvorfor:

Alle ungdommer fra ungdomsskolen til og med fylte 30 år
Fredag 25. september kl. 2000
Ungdomsklubben ”Slummen”
Valg av representanter til Leka Ungdomsråd

Har du lyst til å være med å påvirke og bestemme?
Sakliste:

1.
2.
3.
4.

Valg av 5 representanter til Leka ungdomsråd
Endring av vedtekter § 3-2
Valg av representant til arbeidsgruppe - samarbeid Leka – Nærøy - Vikna
Evt

Ungdomsrådet skal jobbe for å fremme interessene til barn og unge i Leka overfor
kommunale myndigheter og andre instanser.
Det er mye opp til ungdomsrådet selv hva det vil jobbe med.

Så ungdom - fra ungdomsskolen til fylte 30 år – hjertelig velkommen!
Hilsen Lotte,
leder av Leka Ungdomsråd LUR
-------------------------------------------------------------------------------

SLUMMEN UK

7. klasse og oppover!
Takk ferr en fantastisk innsats på Camp Leka!
Ungdomshuset Lagre i Namsos har store planer
om å komme tilbake på besøk når vi er helt ferdig.
Vi er godt i gang med oppussing,
og når Slummen e fresch t å ta imot hele styret fra Lagre,
skal Slummenstyret planlegge aktivitet(er) før gjestene kommer.
Alle: Kom gjerne med forslag til aktivitet(er)
Meld forslag til styrets leder Ingeborg Husby – mob 930 20 156
Det nye Slummenstyret 09/10 er samlet og består av:
- Leder Ingeborg Husby – Voksenleder: Lotte Audne Hamnes

-

Julie Mårvik Pettersen – Helen Mari Danielsen Johansen
- Maylinn Juliussen – Julie Johansen – Amalie Hansen Sønnesyn
Slummen åpent! Fredag 18. sept. Kl. 20.00-2230
Lage vi bål og griller på det nye utearealet
som ble fixa på Camp Leka for 14 dager siden..
Ta ev. med pølser/marsmellows etc
”sjæff, huv å våtta, no e d høst og stjærneklart!”

Vælkommen!
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GUDSTJENESTER
04.10.09

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

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

Bli med biskopen til Etiopia

I januar skal biskop Tor Singsaas besøke
bispedømmets vennskapskirke i Etiopia.
Har du lyst til å være med?
Få et møte med et spennende land og en
annerledes kirke
Afrika – skjønnhet og magi –
ikke bare nød og fattigdom. Opplev det selv!
Tid: 4.-12.januar 2010
Maksimum 12 deltakere. Melder det seg flere, setter bispedømmerådet sammen en gruppe ut fra en
helhetsvurdering. Åpen for kirkelige ansatte og vanlige kirkemedlemmer
Pris: Ca kr 17.000. Inkluderer reise, lokal transport, overnatting i dobbeltrom, full pensjon
Reiseleder: John Gunnar Raen, Reisearrangør: Ravinala Reiser
Deltakerne må ha alminnelig god helse. Turen går utenfor turiststedene, derfor må man være
forberedt på improvisasjon og varierende standard. Påmeldingsfrist: 10.oktober 2009
Foreløpig program:
Mandag 4.januar
Avreise fra Værnes via Oslo og Stockholm til Addis Ababa
Tirsdag 5.januar
Ankomst Addis på morgenen. Besøk på Mekane Yesus-kirkens hovedkontor. Ettermiddag: Avslapping
på hotellet. Se på byen. Middag sammen med representant fra Det Norske Misjonsselskap
Onsdag 6.januar
Besøke Det etiopiske bibelselskap og hiv-forebyggende arbeid Besøke patriarken for Den etiopiske
ortodokse kirken Buss vestover til Nakemte (6 timer) med mye spennende å se fra bussvinduet
Torsdag 7.januar
Buss Nakemte – Bodji (3 timer). Bodji er senteret for Vestre synode i Mekane Yesus-kirken i Etiopia,
Nidaros bispedømmes vennskapskirke. Overnatting i gjestehus Program ved synoden.
Fredag 8.januar.
Juledag etter etiopisk tradisjon. Program ved synoden.
Lørdag 9.januar
Program ved synoden. Kanskje utflukt ned til Blånildalen? Bli kjent med kirkens arbeid for
evangelisering, kvinnespørsmål, helse, jordbruk og skole.
Søndag 10.januar
Gudstjeneste. Kanskje fordelt på flere kirker. Ettermiddag: Buss til Nakemte
Mandag 11.januar
Buss Nakemte – Addis. Fritid i Addis til shopping m.m. Avslapping på hotell før avreise til flyplassen
Tirsdag 12.januar
Avreise rett etter midnatt. Ankomst Værnes i løpet av kvelden.
Påmelding:
Nidaros bispedømmekontor, Olav D. Svanholm
Erkebispegården, 7013 Trondheim
Tel. 73 53 91 00 - olav.d.svanholm@kirken.no
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Denne spaltes mer eller mindre tilfeldige medarbeider har forflyttet seg en del i
kongerikets lengderetning og tatt vinteropphold i Viken, noe som opptil flere
fremtredende personer allerede for over tusen år siden hadde for vane.
Turen sørover gikk etter måten uten den store dramatikk. Ikke så hurtig som planlagt,
dette formedels tildragelser som folk vest for Kvaløyskaret aldri har opplevd:
På strekningen fra Kvikne til Rena var det ideligen venting på lederbil som skulle lose folket forbi
gulkledde representanter for Mesta som la varm asfalt på veier som på forhånd ingenlunde kunne
sies å være ufremkommelige. Vi var fristet til å stoppe for å fortelle arbeidsfolket at de sikkert ville
møtt en annen velkomst der vi kom fra samme morgen enn tilfelle var på disse kanter hvor arge
bilførere ga uttrykk for at asfaltering var noe som helst skulle gjøres om natten.
Vi har småningom kommet oss til rette her sørpå, men innrømmer villig at det ikke lenger er så lett
å ha en finger på pulsen på det som foregår på vår barndoms øy. Vi har våre forbindelser, det er
så, men det vil hengå en viss tid innen vi er à jour med både forlovelser, og vi hadde nesten sagt,
det motsatte, oppe på øen. For ikke å snakke om politiske og administrative initiativer eller mangel
på samme dersteds. Selv om v i ligger litt bak i løypa sånn rent tidsmessig, så lover vi våre
trofaste lesere at vi nok skal gi vårt besyv med på saker og hendinger av betydning. Foreløpig
venter vi på utfallet av lekapolitikernes utflukt til fylkeshovedstaden hvor både fylkesråder og
andre myndighetspersoner skulle leses teksten.
I denne avkroken av landet – i alle tilfelle sett fra Husbykorsen – er det hektisk aktivitet om dagen.
Det tilstundende valget fører til at vi har fått håndhilse på samtlige partiledere og en god del av det
politiske mellomsjikt som gavmildt øser ut sine råd til alle og enhver som låner dem øre noen
minutter der de besøker oss nede på kjøpesenteret. Argumentene blir mer og mer kantete og lite
sannsynlige for hver dag stortingsvalget rykker nærmere. Når denne utgave av kommunens
fornemmelige tiltak rekker fram til bygdefolket er det hele avgjort. Da vet vi nok fargen på den
politikk vi skal leve med de neste fire år. Spennvidden i farge er stor, omtrent som i regnbuen, fra
det blåeste indigo til det rødeste røde.
Rådgiveren, som sjelden skuffer den våkne del av landalmuen, Lorents Didrik Klüver, har også for
september tips som det kan svare seg å ha in mente:

Lad dig nu samle Enebær, at bruge til Lægedom for Folk og Kreature, sæt dem paa
Brændeviin og paa dit Øl. Naar man tager 1 Kande (2 Potter) tør Enebær og lader males
blant ½ Tønde Grop, som sættes til Distillering eller i Brændeviins-Emnet, da bliver det
passende stærkt, og en drivende Helbredsdrik.
Forklaringen på forrige utgaves problem: Overlegen var den skadedes mor.
Vi har stadig noen ord og uttrykk fra tidligere tider på lager, her kommer et nytt knippe:

Ord
Abakli’ (tjukk l – tungvint, vrient), fægdajøs’ (egentlig ”feigt lys” - forvarsel om død eller ulykke
når det lyste ut av vinduer hvor en visste at ingen var hjemme), nask (frekk og frampå),
rauk (stabel av kornband med aksene opp)

Uttrykk
”Å ha de’ oppitrædd” å ha planene klare, være forberedt.
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Vi hilser og gratulerer...
Kjære Julie
Gratulerer så mye med 14-årsdagen den 26. september.
Stor bursdagsklæm fra Line og mamma – vi e kjæmpegla i dæ.
Hipp hurra for farfar Alfred som feirer 70-årsdag den 19. september.

Bursdagsklem fra Line og Julie
Siv Anita

Gratulerer med dagen den 25. september
Bursdagsklem fra DreamTeamet
Til Alfred

Gratulerer hjerteligst med 70-årsdagen lørdag 19. september
Hilsen Randi

Julie Mårvik Pettersen
Gratulerer med 14-årsdagen den 26.09.
Hilsen farmor og farfar
Helga 4. – 6. september arrangerte vi Camp Leka der styret og medlemmer fra Slummen
ungdomsklubb, styrene i Nærøy Ungdomsklubb, Lagret i Namsos, Stjørdal
Ungdomsklubb og Overhalla ungdomsklubb deltok. I den forbindelse vil vi rette en
STOR TAKK til følgende for sponsing/hjelp og velvilje:
•
•

Emilsen Fisk for sponsing av laks til grilling under Camp Leka

Marin Harvest v/ Tor Arne Pettersen Slokkholmen for sponsing av tauverk til bruk på Slummens
uteomårde som ble laget under Camp Leka

•

Elisabeth Husby og May Danielsen for god hjelp til middagslaging på lørdagen under Camp Leka

•

Per Otto Furre for fri bruk av uteområdet bak ungdomshuset på Skei

•

Bjørn Terje Hansen for kjøleskapet Slummen har fått

Hilsen Slummen ungdomsklubb
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TIR

MAN

1100
1130
1100
1700
1800
2000
2000

ONS

1100 - 2300 åpen solstudio - Lidia
1100 - 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1830 - 2000 åpent bibliotek
1900 - 2030 miniatyrskyting – kjeller Lekatun
2000- 2200 Linedance Lille Herlaughallen
2000 ------- volleyball Herlaughallen

TOR

FRE

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

LØR

-

2300
1330
1800
1800
1900

åpen solstudio - Lidia
åpent bibliotek
åpen frisørsalong - Ludmila
småbarntrim Herlaughallen
fotballtrening miniputt (3-5 kl)
step 2T
- 2200 fotballtrening

SØN

SEPTEMBER
Fredag

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

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1330 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
- 1900 fotball smågutt/pike
spinn 45 2T
bodypump 2T
- 2100 fotballtrening (6-9 kl)
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
-------- spinn 45 2T
-------- bodypump 2T
-------- bingo
- 2100 fotballtrening (6-9 kl)
- 2200 badminton

1100
1100
1800
1100
2000
2100

- 2100 åpen solstudio - Lidia
- 1600 åpen frisørsalong – Ludmila
-------- fotballtrening – ungdom
- 2100 åpen solstudio - Lidia
-------- bingo
- 2200 badminton
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Åpent på Slummen 2000-2230 – grilling på uteplassen – ta med pølser

Fredag
OKTOBER
Lørdag
Søndag

25

Valg av nytt styre til Leka Ungdomsråd LUR, kl. 2000 Slummen

03
04

Lørdag
Søndag

10
18

Markering av Leka Blandakors 90-årsjubileum, Vonheim kl. 2000
Gudstjeneste Leka kirke kl. 1100 – høsttakkefest, utdeling av 4-årsbok,
kirkekaffe ved Leka San.forening
Salg av kaffe/vafler til TV-aksjonen, Lille Herlaughall kl. 1100-1400
TV-aksjonen 2009

NOVEMBER
Søndag
Lørdag
Søndag

01
28
29

Gudstjeneste i Leka kirke kl. 1100
Julemesse i Vonheim kl. 1100-1600, arr Grendahuset Vonheim
Lysmesse i Leka kirke kl. 1400, kirkekaffe ved konfirmantforeldre

DESEMBER
Søndag
Tirsdag
Torsdag

06
15
24

Julekonsert i Leka kirke med bla Leka Blandakor og Kor i Øyan
Vi synger julen inn – Leka kirke
Julegudstjeneste i Leka kirke kl. 1200

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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