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Nr. 6/19        

            
Utgiver:               Leka kommune      Dato: 22.mars 2019   

ÅPENT HUS 

SKEI KULTURTUN – LEKAMØYA SPISERI 
ONSDAG 27.3.2019 

KL. 18.00 – SÅ LENGE DERE VIL….. 

 
 CAFE 

SALG AV KAFFE/TE, KAKER OG VAFLER 
 BINGO: 1 ARK, 3 OMGANGER. 

GRATIS, MEN TA GJERNE MED EN LITEN GEVINST! 

 MUSIKALSK INNSLAG AV ELEVER FRA MUSIKKSKOLEN.        

 SOSIALT SAMVÆR 

 

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN, UANSETT ALDER, ELLER HØYDE!    
 

*VI ER BEHJELPELIG MED SKYSS, HVIS NØDVENDIG!  

TA KONTAKT  senest 25.3. tlf. 41768615 
Støttet av LHL 

 
 

Til politiske partier og andre som som stiller liste ved 

kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 
Listeforslag må være kommet frem til kommunen innen kl 12.00 mandag 1.april 2019. 

Det er ikke nok at brevet med listeforslag er poststemplet innen fristen. 
 
Listeforslag leveres på kommunens servicekontor, eller sendes til Leka kommune, 

Leknesveien 67, 7994 Leka. 
 

For flere opplysninger se www.valg.no eller ta kontakt med kommunen. 
 
Valgstyret i Leka kommune 

 
 

http://www.valg.no/
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEmNOi9ZDhAhVxz6YKHVmeC-wQjRx6BAgBEAU&url=https://samvirke.dk/artikler/sadan-far-du-paskeliljerne-til-at-holde-laengere&psig=AOvVaw2WRR0DThsN5HT-hh28Up0a&ust=1553178016869152
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Informasjon fra Leka kommune 
               

L E D I G E   S T I L L I N G E R 
Søknadsfrist 27.3.2019 

Søknad med attester, CV og referanser sendes post@leka.kommune.no 
Leka kommune består av øya Leka og fastlandsdelen Gutvik. Vi er 570 innbyggere. 

Budsjettet er på 55 mill kroner. 55 årsverk fordelt på 75 ansatte. Vi har egen grunnskole 

med 55 elever. Vi har åpent svømmebasseng for elevene og innbyggere. Vi har ny 

barnehage med 20 barn fordelt på stor og liten avdeling. Vi har sykestue med 

sykehjemsplasser og egen lege som er tilgjengelig 24/7. Vi har teknisk sektor som drifter 

kommunen. Kommunehuset på Lekatun består av ordfører og rådmann samt egen stab 

som server kommunens innbyggere. NAV kontoret er tilgjengelig en dag i uken. 

Kommunen deltar i interkommunalt samarbeid på områdene næring, ppt, barnevern, 

brann, helsesøster, jordmor. Kommunen er i kontinuerlig endring og tilpasser driften i takt 

med tiden.  

Økonomileder – fast 100 % stilling ledig 
Økonomiavdelingen har to heltidsstillinger i tillegg til leder.  

Stillingen er administrativt plassert direkte under rådmannen, og inngår i rådmannens 

ledergruppe.  

Økonomileder har faglig ansvar for alle deler av økonomiforvaltningen, og skal yte bistand 

til rådmann, politikere og tjenesteområder i dette arbeidet. I tillegg har økonomilederen en 

aktiv rolle som bidragsyter i utviklings- og forbedringsprosesser i kommunen. 

Ansvarsområde og sentrale arbeidsoppgaver for stillingen  

Overordnet budsjett- og økonomistyring 

Koordinere det daglige arbeidet knyttet til regnskap og budsjett  

Yte faglig støtte til tjenesteområdene/budsjettansvarlige 

Løpende økonomirapportering internt og eksternt  

Økonomiplan, budsjett, regnskap, regnskapsavslutning og årsrapport 

Finansforvaltning, innkjøp og innkjøpsavtaler 

Saksbehandling innen ansvarsområdet 

Følgende kvalifikasjoner kreves 

Høyere økonomisk utdanning  

Kjennskap til offentlig forvaltning, kommuneregnskap, kommunal økonomiforvaltning 

Erfaring med økonomistyring og ledelse. 

Gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse 

Strukturert arbeidsform  

God framstillingsevne, skriftlig og muntlig 

Erfaring med teamledelse, organisering av oppgaver og prosjektstyring 

Nødvendig kjennskap til Visma økonomisystem og ePhorte saksbehandlingssystem  

 Vi ønsker også at du skal være kreativ og løsningsorientert, og ha evne til å motivere 

Personlig egnethet tillegges stor vekt. 

Vi tilbyr en utfordrende stilling i en liten og spennende organisasjon. Vi har fokus på 

nærvær og trivsel, og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår med gode pensjons- 

og forsikringsordninger i KLP.  

Interessante søkere kalles inn til intervju. 

 

Spørsmål kan rettes til rådmannen telefon 74 38 70 00 eller 920 46 451. 

mailto:post@leka.kommune.no
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Helsefagarbeider –  

fast 13,5 % stilling ledig fra 5.4.2019 
Leka sykestue er en sykeheim med 10 faste sengeplasser i enerom, kommunalt akutt 

døgntilbud og mottak av tidlig utskrevede sykehuspasienter. Kommunelegen går visitt 

regelmessig, og er ellers tilgjengelig etter behov. Legekontoret er i samme bygning. 

Fysioterapeut og tannlegekontor er også i samme bygning. Tannlege og tannpleier har 

faste kontordager, og tilbyr blant annet hjelp til institusjonsboere og andre som kan ha 

problemer med å reise til tannlege. 

Ansvar og oppgaver 

Ordinære oppgaver i institusjon og hjemmetjenesten. 

Stillingen er i turnus. 

Kvalifikasjoner 

Vi søker helsefagarbeider eller person med annen relevant utdanning.  

Du må ha relevant praksis for tjenesteyting til brukere.  

Den som tilsettes bør ha førerkort, samt beherske ulike elektroniske verktøy. 

Du må beherske norsk muntlig på tilfredsstillende nivå, være god til å kommunisere og 

samarbeide, og være fleksibel ved endring av arbeidsoppgaver. 

Som ansatt innen pleie- og omsorgstjenesten vil du være med og bidra til planlegging, 

utvikling og kvalitetssikring av tjenesten i tråd med kommunens målsettinger.  

Personlig egnethet vil vektlegges, og aktuelle kadidater blir intervjuet. 

Vi tilbyr 

Du vil innen pleie- og omsorgstjenesten få jobbe sammen med trivelige og kompetente 

kollegaer. Du får en arbeidshverdag med varierte og spennende oppgaver og ansvar, og 

god mulighet til å bidra til positiv utvikling av tjenesten og arbeidsmiljøet. 

Leka kommune gir sine ansatte god pensjons- og forsikringsordning og lønn etter tariff. 

Det er 6 måneders prøvetid ved tilsetting i faste stillinger i kommunen. 

Før tiltredelse må du legge fram tilfredsstillende politiattest. 

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til sykepleiesjef Sandra Kvernø på telefon 90502636 

 

Sykepleier - fast 100 % stilling ledig fra 1.6.2019 
Leka sykestue er en sykeheim med 10 faste sengeplasser i enerom, kommunalt 

akutt døgntilbud og mottak av tidlig utskrevede sykehuspasienter. 

Kommunelegen går visitt regelmessig, og er ellers tilgjengelig etter behov. 

Legekontoret er i samme bygning. Fysioterapeut og tannlegekontor er også i 

samme bygning. Tannlege og tannpleier har faste kontordager, og tilbyr blant 

annet hjelp til institusjonsboere og andre som kan ha problemer med å reise til 

tannlege. 

Ansvar og oppgaver 

Ordinære oppgaver i institusjon og hjemmetjenesten. Stillingen er i turnus. 

Kvalifikasjoner 

Vi søker utdannet sykepleier eller person som har annen relevant 3-årig 

høgskoleutdanning.  

Vedkommende må ha relevant praksis for tjenesteyting til brukere i og utenfor 

institusjon.  

Den som tilsettes må ha førerkort for bil klasse B og beherske relevante 

elektroniske verktøy. 
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Vedkommende må beherske norsk muntlig på tilfredsstillende nivå, være god til 

å kommunisere og samarbeide, og være fleksibel ved endring av 

arbeidsoppgaver. 

Den som tilsettes skal være med å bidra til planlegging, utvikling og 

kvalitetssikring av tjenesten i tråd med kommunens målsettinger.  

Personlig egnethet vil vektlegges, og aktuelle kadidater blir intervjuet.  

Før tiltredelse må du legge fram tilfredsstillende politiattest. 

Vi tilbyr 

Du vil innen pleie- og omsorgstjenesten få jobbe sammen med trivelige og 

kompetente kollegaer.  

Du får en arbeidshverdag med varierte og spennende oppgaver og ansvar, og 

god mulighet til å bidra til positiv utvikling av tjenesten og arbeidsmiljøet. 

Leka kommune gir sine ansatte god pensjons- og forsikringsordning og tarifflønn. 

Som sykepleier får du dessuten automatisk seks år ansiennitet i tillegg til faktisk 

ansiennitetstid.  

Flyttegodtgjørelse ytes i henhold til kommunens reglement.  

Det er 6 måneders prøvetid ved tilsetting i faste stillinger i kommunen. 

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til sykepleiesjef Sandra Kvernø på telefon 90502636 

Kokk – 100 % stilling ledig i  

perioden 3.6.2019 – 3.1.2020 
Ansvar og oppgaver 

Stillingen er ved institusjonskjøkken/Leka sykestue(se beskrivelse i forrige 

utlysingstekst), og betjener brukere i og utenfor institusjonen.  

Den som ansettes vil ha som oppgave å tilberede og servere mat, i tillegg til å planlegge og 

organisere daglig drift av tjenesten.  

Det kan påregnes noen vakter i turnus. 

Stillingen er tillagt det faglige ansvaret for at maten som tilbys er i henhold til registrert 

diett/ernæringskriterier.  

Kvalifikasjoner 

Det ønskes søkere med relevant utdanning (fagbrev kokk)og/eller erfaring fra arbeid ved 

storkjøkken.  

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig, og samtidig har god samarbeidsevne. 

Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og god serviceholdning. 

Den som ansettes må også ha evne til å ta ansvar for at tjenesten kvalitetssikres i tråd 

med gjeldende lover og regelverk. 

Personlig egnethet vil vektlegges, og aktuelle kadidater blir intervjuet. 

Vi tilbyr 

Du vil innen pleie- og omsorgstjenesten få jobbe sammen med trivelige og kompetente 

kollegaer.  

Du får en arbeidshverdag med varierte og spennende oppgaver og ansvar, og god mulighet 

til å bidra til positiv utvikling av tjenesten og arbeidsmiljøet. 

Leka kommune gir sine ansatte god pensjons- og forsikringsordning og lønn etter tariff.  

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til sykepleiesjef Sandra Kvernø på telefon 90502636 
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Pedagogisk leder/barnehagelærer –  ledig stilling 

100 % perioden 1.8.2019-1.4.2020 (søkn.frist 27.mars) 
Ansvar og oppgaver 

 Ped.leder har ansvaret for å lede avdelingen i tråd med gjeldende lover, forskrifter 

og bestemmelser 

 Bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling 

 Ped.leder har ansvaret for planlegging og dokumentasjon på egen avdeling. 

 Bidra til godt samarbeid med foreldre 

 Styreransvar kan påregnes ved dennes fravær 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper  

 Interesse for å jobbe med barn 

 Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

 Strukturert og evne til å jobbe systematisk. 

 Nytenkende og løsningsorientert. 

Utdanning 

 Barnehagelærer (førskolelærer) 

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet hvis det ikke foreligger søkere som 

fyller kravene til utdanning. 

Vi tilbyr 

Du vil få jobbe sammen med trivelige og kompetente kollegaer i nybygget 

barnehage. Du får en arbeidshverdag med varierte og spennende oppgaver og 

ansvar, og god mulighet til å bidra til positiv utvikling av tjenesten og 

arbeidsmiljøet. 

Leka kommune gir sine ansatte god pensjons- og forsikringsordning og tarifflønn 

Før tiltredelse må du legge fram tilfredsstillende politiattest. 

Spørsmål kan rettes til styrer: Linda Hansen Ekrem, 99 69 75 36 

               

Her får du nett-hjelp ! 
Du kan få hjelp til saker som gjelder skatt, pensjon, resepter,  
legetimer, betaling i nettbank og mer. 

 
Tid                       Hverdager kl.0900 – 1500 

                           Ring på oss for å sjekke om vi er på plass, eller kom innom når du vil. 
Sted                     Lekatun, eget kontor 
Din hjelper            Kirsti Hoff, andre ved fravær/ferie 

Utstyr                   PC har vi, men ta med egen pc eller nettbrett hvis du vil 
Ta med det du trenger av papirer, kodebrikker eller annet – 

ring og spør oss hvis du er i tvil. 
 
Vi har alltid taushetsplikt om alt vi blir kjent med gjennom jobben.  

Vi er vant til å forholde oss til alle former for sensitive opplysninger. 
Du bestemmer selv hvor mye hjelp du vil ha, det er du som har styringen! 

 
Tjenesten er gratis. 
 

Med vennlig hilsen 
Kirsti Hoff 

Konsulent 
  

Leka kommune 
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Våre renholdere 
Renholderne har en viktig funksjon i Leka kommune. Vi må sette pris på dette teamet og 

legge merke til hvor god jobb som blir gjort!  

Skole, barnehage, sykestue/helsesenter, teknisk/garasjen, Lekatun, kirka er områder disse 

damene har kontroll på. Renhold er et fagområde som krever at man kan jobben. Våre 

renholdere er flinke og har yrkesstolthet, derfor skinner kommunens inne-arealer.  Vi som 

brukere må verdsette jobben som gjøres og vise respekt og hensyn når vi ferdes.  

Faglig godt renhold har også med HMS (helse, miljø og sikkerhet) å gjøre. Godt renhold 

holder oss friske! At det ser fint og rent ut setter vi stor pris på!  

Renholdsteamet er en fin blid gjeng som vi har stor respekt for J 

Slå et slag for renholderne ! 

På bakerste rekke står Daya Reppen, Lidia Hakkebo, Lotte Hamlandsø med Oliver. 

Foran står Liss Haug og Tina Ulriksen. 

 
               

Årsmøte  
i Vonheim Grendehus onsdag 27. mars kl. 20.00. 
Enkel servering! 

Velkommen. 
Styret v/Solbjørg Wigum 
               

Årsmøte 
Velkommen til årsmøte i Leka bygdemuseum 10.april kl.19.00. På Lekamøya Spiseri. 
Matservering! 
Vanlige årsmøte saker! 

Styret 
               

Fotpleier Margareth Edvardsen 
Kommer til Leka og Gutvik.  
På Leka: 28.-29. mars 

I Gutvik: 3. april 
For timebestilling ring: 90 15 22 43 
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FØRERKORT – fornyelse.      Leka, den 15.03.2019 

Tidspunkt avhenger av når førerkortet fysisk er utstedt; 

Førerkort utstedt for 01.01.1979  (Grønn bok): 
 Fornyes før 01.01.2020 
 
Førerkort utstedt; 01.04.1979 – 31.12.1997 (Stort rosa førerkort): 
 Fornyes før 01.01.2023 
 
Førerkort utstedt: 01.01.1998 – 18.01.2013 (Rosa førerkort i 
bankkortstørrelse); 
 Fornyes før 01.01.2033 
 
Førerkort utstedt etter 19.01.2013: 
 Frist for fornyelse finner du på baksiden av førerkortet ditt, 
kolonne 11, 
 
Førerrett etter fylte 75 år gjelder kun dersom du fornyer førerkortet, med gyldig 

helseattest. 
Møt opp hos en trafikkstasjon, med gammelt førerkort, gyldig helseattest (maks 3 måneder 

gammel) samt gyldig legitimasjon. 
Alder 75 – 78 år, maks gyldighetstid for nytt kort er 3 år, inntil fylte 
80 år. Fra 78 år, maks gyldighetstid 2 år om gangen. 

 
For de såkalte "tyngre" klassene, C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D og DE, er gyldighetstiden 

maks 5 år, fremgår på baksiden av førerkortet. 
Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt. 
 

Med hilsen 
Ole Kr. Holand 

Politikontakt for Bindal og Leka.  Tlf. 416 56 090, ole.kristian.holand@politiet.no 
               
 

Coop Leka SA søker sommerhjelp for sommeren 2019  
Arbeidsoppgaver 

 Salg og kundeservice 

 Kassearbeid 
 Varepåfylling og rydding 
 Annet forefallende arbeid 

Kvalifikasjoner 
 Blid, hyggelig og serviceinnstilt 

 Jobber raskt og effektivt 
 «Stå på» vilje  

Vi tilbyr 
 Ordnede arbeidsforhold og lønn etter tariff 

For spørsmål kontakt Lars Erik på tlf: 41 42 00 43 

Søknadsfrist 14. april 2019  
Søknad med CV sendes til:  

Coop Leka SA 
v/ Lars Erik Holand 
Leknesveien 86 

7994 Leka 
E-post: lars.erik.holand@coop.no 

 

mailto:ole.kristian.holand@politiet.no
mailto:lars.erik.holand@coop.no
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Trimappen sesong 2019 
Leka IL kjører Trimapp i år også. 

Oppstart av Trimappen er  
lørdag 13. april. 

Trimappens siste dag er  
mandag 14. oktober.  

I 2018 var det gått nesten 9000 turer av de som brukte 
Trimappen! 

 

Mer info kommer senere.   
Allidrettsgruppa 

 

Trimkortsesong 2019 
Trimkortene for sesongene 2019 blir lagt ut på Coopen og Jokeren i 

helgen 20 kr pr kort. 
Vi trenger hjelp fra alle sammen til å holde postene/trimløypene 

vedlike. 
 

Det blir antagelig en ny post på fjellet i år. Den er ikke klar, men 
står uten navn på kortet.  

Posten i Tangan er tatt ut av trimkortet.  
Ligger en stolpe nede, rett den opp, er en varde rast ut, prøv å bygg 
den opp. Har du en liten hagesaks for hånden, ta den med slik at du 

kan klippe greiner som du synes er i veien på løypa. 

Kos dere på tur og tusen takk for hjelpen. 
Allidrettsgruppa 

               
 

 
Sykle til jobben fra 24. april til 21. juni 2019! 

Det kommer mer informasjon i neste utgave av Lekaposten. 
www.sykletiljobben.no 

 
               

Leka Sanitetsforening 
Velkommen til storsymøte 27. mars 2019 kl. 19.00 på Lekatun. 
Bodil, Marit og Kirsti tar med noe til kaffen. 

Styret 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.sykletiljobben.no/
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HEI FOLKENS!!! 

VELKOMMEN TIL: ASIATISK BUFFET  

           

 Påskeaften  lørdag 20. april 2019 i Herlaugshallen 
 Servering fra kl.18.00 
 Vi serverer: *Grillspyd 

                         * Vårruller 

                         * Nudler (Pansit) 
                          * Adobo 

                         * Ris og salat 
Dessert og kaffe er inkludert. 

Pris pr. person: 
Voksen:Kr 250,- 

Barn:Kr 100,-(6-10år) 
Kontant betaling/eller vipps - også take - away  

 
Maribel og Geraldine 
               

Flaskeinnsamling 
10. klasse ønsker å ha en flaskeinnsamling i løpet av uke 17, rett etter påske. 

Klassen sparer til klassetur i juni. Nærmere informasjon om dag kommer i neste nummer 
av Lekaposten. Hilsen 10. klasse 

               

Takk 
Hjertelig takk for gaver, blomster og hilsner jeg fikk på min 85-årsdag 2.mars 2019. 
Takk til alle. 
Fra Maribell  

     

Takk 
Tusen hjertelig takk for all oppmerksomhet på min 90 års-dag. 

Hilsen Tordis Spillum 

 

 

 

 

 

 

Tusen takk 
for all deltakelse, god hjelp, fine blomster og masse penger som kom inn på konto til 

Gutvik grendehus i forbindelse med Sverre Charles Bakken`s begravelse. 
Oddrun 

Inger Lise og Ragnar  
Stine Mari, Marius, Jørgen og Maja 

 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR4suH-tvgAhWV7KYKHbeuDUMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.colourbox.dk/vektor/vektor-roede-og-orange-smukke-blomster-roser-vektor-3530527&psig=AOvVaw09VsKiSLoCjkjTAYSSa1Pi&ust=1551358083313422


10 
 

 
 

 
KONTONUMMER: 9001 26 14518 

https://www.spleis.no/project/66944 

 

https://www.spleis.no/project/66944
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Gudstjenester i Leka 2019 – våren 
Skjærtorsdag 18.april kl. 11.00 – Leka sykestue – nattverdsgudstjeneste 

Søndag  21. april       kl. 15.00 -  Leka kirke – høytidsgudstjeneste 

Onsdag    1.mai         kl. 15.00 – Leka kirke – samtalegudstjeneste – kirkekaffe 
Lørdag   11.mai       kl. 11.00 – Leka kirke – konfirmasjonsgudstjeneste 

Fredag   17.mai         MESSEFALL 
Søndag  16.juni         MESSEFALL 

 

Trenger du skyss til kirken? Ring Beathe Mårvik 951 09 887 
 

ÅPNINGSTIDER 

Biblioteket 416 85 393 Onsdag 1830 - 1930 

Lekamøya Spiseri 417 68 615 Catering,selskap,for lag/grupper,etter avtale  

Ednys Bakeri 405 42 130 Hver dag  0800 – 2230 
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Nyttige telefonnummer      
Leka kommune, servicekontoret  kl. 09.00 – 15.00  tlf 74 38 70 00 
Publikumsåpne kontorer forøvrig     kl. 11.00 – 14.00 post@leka.kommune.no   
      www.leka.kommune.no   
Lege og  legesekretær   74 38 70 38  kl.1100 – 1200 mandag- fredag 
Legevakt     116117        

Nødnummer legevakt   113          
Politi                    02800      
Nødnummer politi     112 
Brann    110 

Tannlege – Ytre Namdal tannklinikk, Rørvik  74 17 60 20 
Veterinærvakt     74 39 91 66 
Kontakt ved påkjørsel av dyr Oddgeir Haug  91 85 22 51   

eller Leif Pettersen      95 82 65 28 
Leka sykestue      47 50 86 05 
Hjemmesykepleien      90 11 05 72 
Pasienttelefon, sykestua    47 51 50 10 
Fysioterapeut Arnfinn Holand    99 59 39 67 
Kirkekontor      74 39 54 00  

Sokneprest Donata Faustmann    92 01 24 81 
Tilbringertjenesten  og handlerute    07 417 
Leka Taxi AS        40 69 27 00   
Leka vassverk SA,  Arve Haug   74 39 93 56 / 91 17 85 43  
 Anders Larsen   74 39 93 36 / 91 59 66 96 

Ytre Namdal Skatteoppkreverkontor   74 38 26 00 
Skatteetaten; ligningskontor     80 08 00 00 

NAV Leka onsdager kl.1000 – 1400     55 55 33 33  
Politikontakt for Leka:Ole Kr. Holand   41 65 60 90 
Lekaferga       95 73 70 53        
Foldafjord (hurtigbåt Leka – Namsos)   41 51 36 22 
Turistinformasjon      74 39 97 70     
               

Neste utgave av Lekaposten kommer om  3  uker,  fredag 12. april (påskenummeret) 
Frist for innlevering av stoff  er mandag  8.april. 
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff  tlf. 74 38 70 00    post@leka.kommune.no  

MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER 

MARS 

Onsdag 27. Kl. 18.00 Åpent hus  Skei kulturtun 

Onsdag 27. Kl. 19.00 Storsymøte - saniteten Lekatun 

Onsdag 27. Kl. 20.00 Årsmøte  Vonheim Grendehus 

Torsdag 28. Kl. 10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

Torsdag 28.  Kl. 20.00 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

APRIL 

Tirsdag 9. Kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Onsdag 10. Kl. 10.30 Formannskapsmøte Lekatun 

Onsdag 10. Kl. 19.00 Årsmøte i bygdemuseumslaget Lekamøya Spiseri 

Torsdag 11. Kl. 20.00 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

Lørdag 20. Kl. 18.00 Asiatisk buffet Herlaughallen 

Tirsdag 23. Kl. 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Torsdag 25. Kl. 10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

Torsdag 25.  Kl. 20.00 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

MAI 

Torsdag 9. Kl. 20.00 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

Onsdag 15. Kl. 10.30 Formannskapsmøte Lekatun 

Torsdag  23. Kl. 10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

Torsdag 23.  Kl. 20.00 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

JUNI 

Onsdag 5. Kl. 10.30 Formannskapsmøte Lekatun 

Torsdag 13. Kl. 10.30 Kommunestyremøte Lekatun 

JULI 

UKE 29  HERLAUGSDAGER  
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