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Nr.24/22       16.desember  2022    Utgiver Leka kommune 

Takk til Mowi  
Leka Ungdomsklubb vil takke Mowi, avdeling Jakobsteinsvika for sponsing. 
Pengene  blir brukt til innkjøp av TV når vi får lokaler i Leka gamle skole. 
Vi kommer til å bruke den til gaiming og filmkvelder.Tusen takk! 

Hilsen alle ungdommene i ungdomsklubben her på Leka 
 

Ledige stillinger i skolen og barnehagen –  

søknadsfrist 12. januar 2023 
Lærerstillinger 

100 % fast stilling er ledig for snarlig tiltredelse. 
100 % vikariat er ledig fra februar 2023, i første omgang varighet ut 2023. 
50 % stilling i voksenopplæringa er ledig for snarlig tiltredelse, varighet ut 2023 – kan 

eventuelt kombineres med undervisning i grunnskolen. 
Den som tilsettes som vikar eller i engasjement, vil kunne ha fortrinn ved tilsetting i 

ytterligere hel faststilling som blir ledig fra august 2023 (denne lyses ut på et seinere 
tidspunkt). 
Ledige stillinger i Leka barnehage: 

To 100% stillinger som pedagogisk leder er ledig for tiltredelse 1. mars 2023 
 

Ved fast tilsetting tilbys kr 100 000 mot bindingstid på to år (signeringsbonus). 
Se fullstendig utlysning på kommunens hjemmeside. 

 

Flyktninger fra Ukraina 
Leka kommune har nå bosatt 13  flyktninger fra Ukraina. 4 bor i Gutvik og resten bor på 
Husby.  

Våre nye innbyggere gir utrykk for stor takknemlighet for at vi tar imot de.  
Flyktningetjenesten vil samtidig rette en stor takk til alle dere som har bidratt med 

bosetting og integrering. 
Ta gjerne kontakt med våre nye innbyggere. Google translate er et godt hjelpemiddel, og 
med litt engelsk og kroppsspråk kan mye formidles. 

Flyktningetjenesten ved Annette T. Pettersen  
 

2T jula 2022 
Det blir trening disse dagene: 

Mandag 19. des kl. 1900 Styrke/kondisjon 
Torsdag 22.des kl. 1930 spinning 45 
Så møtes vi på nyåret mandag 2. januar. 

Ha ei fin jul. 
Hilsen Leka IL 2T 
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                Informasjon fra Leka kommune 
  
               

Julehilsen fra kommunedirektøren 
Julen nærmer seg og 2022 er i ferd med å ebbe ut.  Året har vært preget av stor aktivitet 

og må vel på mange måter beskrives som et krevende år.  
Arbeidet med Leka kommunes første samfunnsplan er kommet godt i gang. Gjennom 

våren, sommeren og høsten har innbyggere, interessegrupper og ansatte fått mulighet til 
medvirkning gjennom spørreundersøkelser og gjestebud. Barnehagen og skolen har jobbet 
god med barn- og unges tanker om Leka fram mot 2035. Tusen takk til alle som har 

bidratt! 
Arbeid med prosjektering og utredninger for nytt helsetun under prosjektet «Helse i 

sentrum», har hatt stort fokus i år. At regjeringen snudde og allikevel bevilger midler via 
Husbanken, gjør at Leka kommune nå kan fortsette arbeidet videre. I siste 
kommunestyremøte ble det vedtatt at prosjektet «Helse i sentrum» også skal vurdere 

oppgradering og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse på Leka sykestue og 
helsesenteret. 

Det er jobbet aktivt med å fylle vakante stillinger og oppfylle bemanningsnormer innen 
flere kommunalområder, et arbeid kommunedirektøren mener kommunen har lyktes godt 
med. 

Torsdag 20. oktober ble aktivitetsparken endelig åpnet med taler, kake, dans og sang. Jeg 
håper og tror at parken vil bli mye brukt av innbyggerne i alle aldre. Det observeres at det 

er lys i parken utover kveldene, og det tyder på bruk av parken.   
Renoveringen av Leknes gamle skole er i sluttfasen og i disse dager monteres kjøkkenet. 

Målet er at lag og foreninger, ung og gammel tar gammelskolen i bruk og at lokalene vil 
bidra til økt aktivitet og trivsel.  
Det har vært knyttet noe usikkerhet over hvor mye kommunen ville få utbetalt fra 

havbruksfondet i 2022. Etter at regjeringen økte havbruksfondet med 800 millioner kroner, 
ble Lekas andel i år på nesten 23,7 millioner kroner. Leka kommune er prisgitt 

havbruksfondet, det gir oss handlingsrom for å kunne investere og gi innbyggerne 
tjenester med kvalitet også i framtiden.  
Så langt i 2022 har vi fått 13 nye innbyggere fra Ukraina. Kommunestyret vedtok i siste 

møte å stille seg positiv til anmodningen fra UDI om å bosette 20 personer fra Ukraina i 
2023. Leka kommune viser både evne og god vilje til å stille opp for de som trenger en 

hjelpende hånd i en nød så stor! Tusen takk til alle som har bidratt på hvert deres vis for at 
bosetting og integrering har gått så fint. Vi vet at de som kom fra Ukraina setter umåtelig 
stor pris på vår hjelpende hånd.  

Kommunedirektøren vil med dette ønske alle en riktig fin og fredelig julehøytid, så møtes vi 
igjen med fornyet energi for å ta fatt på nye oppgaver igjen i 2023.  

 
Oddvar Aardahl 
 

Leka kommune informerer om endringer 
Leka kommune er kanskje ikke så flinke til å informere innbyggerne «når ting skjer». 
Administrasjonen ønsker imidlertid at forvaltningen skal være så transparent som mulig og 

innenfor det offentlighetsloven tillater – ja kanskje mer enn det også. Jeg må nok 
innrømme at jeg personlig hører lite om det innbyggerne lurer på. Det er egentlig litt synd. 
Derfor oppfordrer jeg alle og enhver til å ta kontakt med kommunedirektøren om det er 

informasjon som savnes eller det er noe man hører og som kanskje virker «merkelig». Så 
blir ikke «fjæra til fem høns».  

 
Under pandemien ble organiseringen innenfor helse endret. Både ledelse og ansatte på 

sykestuen og hjemmetjenesten (hjemmesykepleie og hjemmehjelp) ble da delt og med 
hver sin avdelingsleder. Dette ble endret tilbake igjen i høst, ved at ledelsen ble felles. 
Lene R. Grydeland er nå enhetsleder for institusjon og hjemmetjenesten. Maja M. Furre 
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som var avdelingsleder i 50% for hjemmetjenesten, takket ja til stillingen som 
helsesykepleier (50%) etter at Gunnhild Gutvik sluttet i den stillingen. Jeg ønsker Maja 

lykke til i det viktige arbeidet som helsesykepleieren skal utføre i vårt samfunn. Samtidig 
benytter jeg muligheten til å takke Gunnhild for stor og god innsats i Leka kommune! 

 
I løpet av 2022 har kommunalområdet «Helse og velferd» arbeidet godt med å få 

kvalifiserte medarbeidere med relevant kompetanse innenfor helsefaget. Det er spesielt 
hyggelig at Lekværinger som den gang flyttet ut for å ta utdanning, har flyttet tilbake til 
hjemkommunen for å arbeide her. I tillegg er det flere som ikke opprinnelig er fra 

kommunen, som har funnet det interessant å arbeide i kommunen og som synes å trives 
på det stedet de har flyttet til. Hvor mye tilskuddet på kr. 100 000 har betydd i denne 

positive strømmen av kompetanse til kommunen, skal være usagt. Men at det har bidratt, 
ja det tror jeg vi alle kan være enige om.  
 

Kommunestyret ble i et kommunestyremøte, spurt om i hvilken grad det var mange 
ufaglærte i barnehage og på skolen. Kommunalsjefen for oppvekst og familie Ivar Hatland, 

kunne relativt stolt orientere om at Leka kommune faktisk hadde svært få ufaglærte i skole 
og barnehage. Det er arbeidet god med kompetanseheving også i den sektoren, noe som 
kommer våre yngste av innbyggerne til gode.  

 
Året 2022 var første året for folkehelsekoordinatoren. Beate Johansen startet i begynnelsen 

av 2022 i en 50% stilling som folkehelsekoordinator. Stillingen tilsier som betegnelsen 
forteller, et stort ansvar for vår folkehelse. Folkehelsearbeid skal bidra til god helse og 
livskvalitet for hele befolkningen. Leka kommune ønsker å utjevne sosial ulikhet. Barn og 

unge er en spesielt viktig målgruppe. 
 

Det er flere av vår innbyggere som i 2023 ble pensjonister. Vi skylder alle og enhver en 
stor takk for innsatsen innenfor sine respektive områder og funksjoner. Noen av de som 
gikk inn i pensjonistenes rekker i 2023, har arbeidet i 40 år eller mer i Leka kommune! Det 

er faktisk ganske beundringsverdig! Leka kommune vil i løpet av våren 2023 finne en 
passende anledning til å takke av de av våre medarbeidere som har avsluttet sitt 

arbeidsforhold med Leka kommune i 2023 og årene før det. 
 
Oddvar Aardahl 

Kommunedirektør 
 

Frivillighetens år 
Året 2022 er frivillighetens år, også omtalt som «Norges største lagarbeid». Vi har mye å 
takke frivilligheten for også i vår egen kommune. Vi kan kanskje ikke få takket nok? 

Uansett, vi i administrasjonen har både lagt merke til og erfart at frivilligheten i Leka 
kommune står veldig sterkt. Frivilligheten gjør en uvurderlig jobb, en jobb som kan være 
vanskelig å verdsette. Flere eksempler kunne ha vært nevnt, så det er kanskje litt 

skummelt å trekke fram noen. Men jeg tar sjansen.  
 

Leka idrettslag! Ja hva hadde vårt lokalsamfunn vært uten idrettslaget. Jo - et viktig tilbud 
fattigere! I idrettslaget er det flere ildsjeler som står på for flere av de yngste av våre 
innbyggere. Det er ofte de samme som går igjen i innsatsen. Derfor vil jeg appellere til at 

flere stiller seg til disposisjon.  
 

Først ute er Leka Hogstlaug. Det var kanskje få som ga Willy Hansen gode ods da ideen om 
skogrydding på Kvaløysia ble lansert. Med stor overbevisning troppet Willy opp på 
kommunedirektørens kontor og argumenterte sterk med at han ville engasjere flere 

frivillige i et laug som på dugnad og over flere uker, hadde som mål å få ryddet skog på 
Kvaløya. «Tuistan sjer jo jammen itj Hagafjellet med mærkan ferr ørnerovet i fjillet», 

argumentert Willy sterkt. Kommunedirektøren gav innenfor budsjett, Willy anledning til å 
kjøpe fem motorsager og verneutstyr, til de man klarte å få med som frivillige. Willy og 
hans arbeidslag ble ganske mange og Leka Hogstlaug ble etablert. I pausen ble det servert 

kaffe og kaker, fra frivillige som bidro med det. Det var kanskje noen som var skeptiske? 
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Vel, det får så være. Personlig tenker jeg at dette var vel anvendte penger fra kommunens 
side. Ikke ble det så mange penger heller. Jeg tror kommunedirektøren har majoriteten av 

innbyggerne i Leka kommune med seg når karakteren 6 (toppkarakter) gis for godt utført 
arbeid. Det ble veldig fint. Godt jobba alle! 

 
Vi nordmenn har sterke tradisjoner for å bidra i frivilligheten med penger i forhold nød og 

elendighet i krigsherjede områder og andre typer katastrofer. Leka kommune fikk for få år 
siden, erfaringer med å ta imot flyktninger. Det roet seg og de fleste av flyktningene som 
da kom til Leka, har nå flyttet ut til andre steder i Norge. I begynnelsen av 2022 kom 

krigen og dens brutaliteter ganske nær oss. Med krigen i Ukraina følte vi vel at krigen 
faktisk kom helt til døra! Ikke siden siste verdenskrig har vel nordmenn følt på en krig så 

nær. Igjen ble samfunnet spurt om å bidra og et enstemmig kommunestyre i Leka sa ja til 
å ta imot 15 flyktninger fra Ukraina. Kommunestyrets vedtak vil jeg si er et klart ja (!) til 
frivillighet. Det medmenneskelige ble viktigere enn penger og budsjetter! Som leder for 

administrasjonen vil jeg si tusen takk for den innsatsen enkelte av våre medarbeidere har 
lagt ned i arbeidet med å ta imot Ukrainerne. Både i arbeidstid og på fritid. Den største 

innsatsen har flere av våre kommunens innbyggere utvist! Mange har gitt av sin overflod. 
Enda flere har gitt av sitt hjerte! Flere kunne ha vært nevnt også i denne sammenhengen. 
Jeg tar allikevel sjansen på å nevnte to personer som står ekstra på i det daglige. Vår egen 

medarbeider Annette T. Pettersen utgjør en viktig forskjell for Ukrainerne. Annette er den 
første personen Ukrainerne møter. Hun sørger for at de kommer seg trygt fra flyplass og 

inn i bolig som det er ordnet med på forhånd. Det er flere praktiske forhold som skal 
ordnes. Så kommer jeg heller ikke utenom innsatsen til Geir Tore Jakobsen. Geir Tore – du 
gjør en kjempejobb som frivillig! 

 
Avslutningsvis vil jeg takke alle lag og foreninger i Leka kommunen som bruker mye av sin 

fritid for å skape aktiviteter av ulike slag. Frivilligheten har en stor betydning for bo og 

blilyst i kommunen noe frivilligheten i aller høyeste grad bidrar til. Takk alle frivillige      ! 
 

Oddvar Aardahl 
Kommunedirektør 

Leknes gamle skole – status  
I skrivende stund er bygget i ferd med 
å ta form innvendig og arbeidet med 

oppgraderingen er i sluttfasen. 
 
I uke 51 skal administrasjonen i Leka 

kommune ha et informasjonsmøte der 
alle lag og foreninger som har meldt 

interesse for å være med å bidra til 
realiseringen av prosjektet, har  
blitt invitert. 

Montering av kjøkken ble påbegynt i 
uke 50. 

 
Det som i all hovedsak gjenstår av 
arbeid er ferdigstilling av kjøkkenet, 

overflatebehandling av vegger, 
lakkering av gulv, de siste elektriske  

arbeidene og rørleggerarbeid. 
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Vi har per dato ikke satt noen dato for 
åpning av 

En rehabilitert Leknes gamle skole. 
Det antas at dette vil kunne skje i løpet av 

januar 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi håper at så mange som mulig har lyst  
og anledning til å komme på den offisielle  

åpningen i 2023. 
Dato for åpning annonseres rett over nyåret.  

 
Frem til da så ønsker vi dere alle en 

riktig god jul og ett godt nytt år.   
 
 
 
 
 
 

      

For en opplevelse! 
Kvelden for julekonserten ble en flott opplevelse for oss som fikk overvære en 
uforglemmelig stund i kirka vår. 

Sang fra koret og fra dei glade barnestemmene som istemte med våre kjente julesanger. 
Også en koselig musikk fra musikerne som var tilstede. Og vår kjære Britt Teimann var til 
stede med sine gode historier og satte prikken over arrangementet. Når vi sang «Deilig er 

jorden» senket roen over alle som var til stede.Tusen takk for opplevelsen. 
Hilsen Alfred O. 
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ÅPNINGSTIDER JULEN 2022 PÅ CAFEFLORA 
Åpningstider er som vanlig (tirsdag-fredag 10-15.30, lørdag 11-16) 

Torsdag 22. desember har vi åpent til 17.30 

Fredag 23. desember (lille julaften) har vi åpent til 18.00 

Lørdag 24. desember (julaften) har vi åpent 10-13 

 Frist for bestilling av blomster levert juleuka (siste utkjøring 23. desember) er 22. desember 
12.30. Levering fra kr 65 

I romjula har vi åpent og selger blomster til nyttårshelga: 
Onsdag 28. desember fra 12-02 med kafe fra start, og matservering fra 16 

Fredag 30. desember åpent fra 12-16 med kafe og nyttårsblomster 
Etter jul åpner vi fredag 13. januar 10.00, men er behjelpelige før dette. 

74 69 99 92 / post@cafeflora.no 
Vi ønsker alle våre kunder en riktig god jul og et godt nytt år! 

 

Åpningstider i jula 2022: 
 

Lekatun (administrasjonsbygget)  
Stengt fra og med juleaften tom nyttårsaften.  
 

Legekontoret 
Juleaften -     Stengt 

Åpent 3.juledag- 5.juledag   kl 10-14       

Nyttårsaften -     Stengt 

Husk å bestille medisiner/forny resepter før jula setter inn       

God jul fra Silje, Aina og Christer 
 

Åpningstider Coop Marked Leka – julen 2022: 
Fredag 23. desember: 09:00 – 19:00 
Juleaften:   10:00 – 13:00   

1. juledag:   STENGT 
2. juledag:   STENGT 
3. – 6. Juledag:  10:00 – 16:00 

Nyttårsaften:  10:00 – 15:00 
1. Nyttårsdag:  STENGT 

2. Januar 2023 har vi varetelling, åpent fra 15:00 – 19:00.  
 VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER OG KUNDER EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT 
NYTTÅR 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1uuDy4NjcAhXlIpoKHcCACwAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fkosmos.no%2F4973%2Fkosmopedia%2Fjul-og-nyttarshilsen&psig=AOvVaw1FvFNY90kGlPUePf74l4x8&ust=1533656208940143
mailto:post@cafeflora.no
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fcafeflora.no%2findex.php%2fnb%2f61%2djuleblomster%2d2022&umid=466ffa6c-5ee9-491a-9e53-3c257ac91bb6&auth=6a9ec4a434e37dc758352c2603e85a879ceb058d-ab2bdbd1feeda07c0ef29f5190e7b390839ab627
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Joker Husby`s åpningstider julen - 2022 
Søndag  18/12                    kl 14.00-18.00   OBS! 
Lille juleaften   23/12               kl 09.00 -20.00 

Juleaften         24/12              kl 09.00- 13.00 

1-2 juledag     25-26/12            STENGT 

Romjula          27-28-29-30/12  kl 09.00-16.00 

Nyttårsaften  31/12                   kl  09.00-16.00 

1 nyttårsdag  01/01                  STENGT 
 

Vi selger fyrverkeri i romjula 27/12 til 31/12. 
De aller beste ønsker om en god og fredfull jul og en riktig fin nyttårsfeiring til alle. 
               

Juleandakt 2022 
Håpets stjerne  

Har du funnet fram adventstjerna?  I år er det ekstra fint å finne fram stjerna og 

henge den opp. Ta et skritt tilbake og se godt på den! Den bærer med seg lyset, 
lengselen, håpet: ved å lyse og være til stede bærer den bud om håp. Håpet fra 

Betlehem. Vi kan gå forbi hus og leiligheter og se: der er det noen som har hengt 
håpet opp i vinduet!  

 
I år føler vi på et annet mørke enn det årets vekslinger skaper hos oss i nord. 

Krigens lidelser og frykten den bærer med seg, har krøpet nærmere inn på oss.  
Mange har fått det vanskeligere dette året. Skyggene fra alt som truer, vokser. 

Skal hatet og volden få ta overhånd? Vi ber om fred og frihet. Det blir viktig å tenne 
lyset i adventsstjerna i år! Tenne håpets stjerne.  

 
Håpet er som ei stjerne som lyser i natta.  

Fortellinga om stjerna som viste vei til Jesusbarnet og den hellige familien i 
Betlehem, kjenner vi fra julefortellinga: I Matteusevangeliet kan vi lese om 

stjernetyderne som fulgte stjerna: Den store stjerna som viste vei, - fredens vei: til 

en liten landsby og et fattigslig hjem – men der fant de tre det de lette etter. «Da 
de så stjernen, ble de fylt av jublende glede« (Matteus 2,10). Denne gleden bor 

også hos oss.   
 

Det vesle Jesusbarnet, Gud som ble kropp og kom til oss som både Gud og 
menneske, ble født i et land preget av krig, fattigdom og uro.  Han kom med fred, 

frelse og håp til ethvert menneske. Jesus gir også oss, som lever nå, den dype 
freden som vi kan eie til tross for alt det vanskelige og vonde som er rundt oss. 

Gud bor hos oss, akkurat slik vi har det. Freden bor hos oss.  
  

Stjerna er som et lite hull i himmelen som lyset skinner ut av. Det lyser ei stjerne i 
mørket. Den bærer bud om håpet: Håpet og vissheten om at Guds skapende, gode 

krefter alltid er aktive, til tross for alt som truer. Gud er nær, hos oss slik vi har 
det. Kjærligheten, som bærer over alle dyp, gir lys til stjerna, lys til håpstegnet, gir 

gleden i hjertene.  

Velsignet, håpefull jul – tross alt!  
 

Den store stjerna i natta kald 
Har synt oss eit under 

Lyser med trøyst i tunge stunder 
For folk i tusen tall 
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Den store stjerna høg og klår 
Er vårt ljos på den veg vi går 

(Trygve  Hoff ) 
  
  
 
 
 
    
 

 
Herborg Finnset 
Biskop i Nidaros 
               

Leka Sokn - gudstjenester 
Gudstjeneste i Leka kirke  - 24.desember kl 12.00 
               

Takk 
 
Takk til pleie og omsorg i Leka kommune. 

Takk for all omtanke og oppmerksomhet i anledning vår far, Kjetil Auståkers bortgang. 
Takk til Leka blandakor og Elisabeth Helmersen for fin sang og gode ord i kirka. 

 Hallgeir, Vigdis og Gjermund med familier. 
 
Tusen takk for minnegaver i forbindelse med Kjetil Auståkers bortgang. 
Dette er vi veldig takknemlige for. 

Hilsen Leka idrettslag ved styret  
 

Hjertelig takk til alle for gaver, telefoner og hilsninger på min 80 års-dag. 
Takk også til Sanitetsforeningen. 

Hilsen Randi Pettersen 
 
               

Medlemskontingent i Leka IL 2023 
NB! Barn, ungdom og voksne som er med på aktiviteter i  

basseng -idrettshall og på 2T. 

 
HUSK Å BETALE MEDLEMSKAPET DITT/DERES I LEKA IL 

 

Betalt medlemsskap i Leka IL gjør at du er forsikret under trening/kamper. 
Barn/Ungdom frem til 16 år   kr. 250 pr år! 

Ungdom/voksne fra 16 år og opp  kr. 300 pr år!  
Familie      kr. 500 pr år! 
Støttemedlem    kr. 100 pr år! 

  
 

 
 

 Det er mulig å betale kontant/vipps til Annette Th. Pettersen 90 75 79 56 ☺ 

Innbetalt kontingent sikrer at vi kan drive med alle aktivitetene – 
til glede for store og små. 

 
Det gir også lys i lysløypa, oppkjørte skiløyper og godt merkede turstier. 

Takk Til Alle Som Støttet oss i 2022!  

 
Hilsen Styret i Leka IL 

INGEN BETALING - 
INGEN FORSIKRING! 

Konto:  
4212 18 77 885 
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Trekking av Leka Sanitetsforenings loddbok 
 

 
Tusen takk til alle som kjøpte nummer på loddboka, og tusen takk til alle som har gitt flotte gevinster.  
Styret har foretatt trekningen, og 30 gevinster er fordelt til heldige vinnere slik:  
 

1. Isbrodder     Gry Jakobsen Tungseth 
2. Gavekort kr. 500 på Coop   Mathilde og Inge Nilsen 
3. Eggkoker     Maja, Philip og bestefar Bjørn S 
4. Isbrodder     Torill Killingberg 
5. Tøfler      Kristin og Jan Leo Fjellseth 
6. Hårprodukt fra Agaton AS   Venke Strat Thorsen 
7. Tenner fra El-kjøp    Bjørg og Paul Guttvik 
8. Dampreisestrykjern fra Power  Grethe og Roald Haug 
9. Ullsokker     Gro Sørli Hanssen 
10. Ullsokker     Svein Arve Solli 
11. Ullsokker     Terje Kristiansen 
12. Ullsokker     Jan Einar Solli 
13. Ullsokker     Rigmor og Tor Erik Reppen 
14. Fillerye på 2,5 m    Silje Marita Aarberg 
15. Håndduker med broderi   Tone Killingberg 
16. Ved fra Hogstlauget    Torill og Trond Grande 
17. Laks fra Mowi     Ingunn Hanssen 
18. Laks fra Mowi     Svanhild Fjellseth 
19. Gavekort kr. 200 fra Biltema   Elin Pettersen 
20. Gavekort kr. 200 fra Biltema   Elisabeth Helmersen 
21. Gavekort kr. 400 fra Møbelringen  Mie Østby Lie 
22. Gavekort kr. 500 Coop Ekstra  Anne Furre 
23. Gavekort kr. 500 Joker Bogen  Siv Aune 
24. Gavekort kr. 500 Bohus   Kirsti Østby 
25. Gavekort kr. 500 Joker Bogen  Siv Aune 
26. Kveite fra Ståle Haug    Beathe Mårvik 
27. Frisørtime hos Gry Jakobsen Tungseth Siv Aune 
28. 3 mnd digitalt abonnement NA  Maren Leknes 
29. 2 mnd digitalt abonnement Ytringen Siv Aune 
30. Nissepar     Eva Maria Klein Stene 

 
    
Neste storsymøte blir på Herlaugskroa  
onsdag 25.januar kl. 1900. 
Ta med gjenstand til utlodning. 

 
Leka Sanitetsforening vil ønske hver især en riktig god jul.  
               
 

 
Neste utgave av Lekaposten kommer om fire uker; fredag 13.januar 2023. Frist for 
innlevering av stoff  er mandag 9.januar 2023. 

Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74387000  post@leka.kommune.no  
Du finner også Lekaposten på www.leka.kommune.no 
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Nyttige telefonnummer      

             Leka kommune, servicekontoret   74 38 70 00   kl.10.00–14.00 ma.-fr.   

Lege/ legesekretær     74 38 70 38   kl.11.00–12.00  ma.-fr.   

Legevakt      116117        

Nødnummer legevakt     113          

Politi                    02800         

Nødnummer politi      112 

Brann    110 

Tannlege–Ytre Namdal tannklinikk   74 17 60 20 

Veterinærvakt    74 39 91 66 

Namdal Landbrukstjenester SA   40 00 15 09 
Kontakt ved påkjørsel av dyr   95 82 65 28   

Leka sykestue     47 50 86 05 

Hjemmesykepleien    90 11 05 72 

Pasienttelefon, sykestua   47 51 50 10 

Tildelingskoordinator/brukerkontor 

Werna Arntsen    46 91 87 69 

Helsesykepleier Maja Furre   97 73 16 78   

Fysioterapeut Arnfinn Holand  99 59 39 67 

Kirkekontor     74 39 54 00  

Sokneprest Johannes Kvangarsnes   97 13 32 48 

Kirkeverge Arild Hestø   90 86 08 14 ah585@kirken.no  

Kontordag på Leka første torsdag i mnd – kl 11-13 

Tilbringertjenesten  og handlerute   07 417 

Leka Taxi AS       40 69 27 00   

Ghanam Taxi    46 80 91 15 

Leka vassverk SA, Arve Haug    91 77 85 43  

                           Anders Larsen   91 59 66 96 

Skatteetaten; ligningskontor   80 08 00 00 

NAV Leka    55 55 33 33 kl.10.30–14.30  onsdager  

Politikontakt – Morten S. Halvorsen  40 03 85 35 hverdager kl 08-15   

Lekaferga      95 73 70 53    

Turistinformasjon     74 39 97 70 

Fjord Viking (hurtigbåt)   48 29 45 60  

Midtre Namdal Avfallsselskap  74 28 17 60 firmapost@mna.no  
  

AKTIVITETSKALENDER 

Desember 

Lørdag 24. Kl 12.00 Julegudstjeneste  Leka kirke 

Mandag 26. Kl 2100-0200 Romjulspub på Leka Brygge Leka Brygge 

Torsdag 29. Kl 21.00 Julefest med dbles Fjellvang - Solsem 

Januar 2023 

Tirsdag 10. Kl 1500-1730 Rulle – Gjenvinningsstasjon - MNA NTE-bygget 

Onsdag 25. Kl 19.00 Storsymøte – Leka Sanitetsforening Herlaugskroa 

mailto:ah585@kirken.no
mailto:firmapost@mna.no

