Nr. 3/21
Utgiver:

Leka kommune

Dato: 12.februar 2021

Vi feirer morsdag søndag 14. februar
Vi gratulerer alle mødre med dagen

Fotterapeut kommer til Leka og Gutvik
Margareth Edvardsen kommer til Leka Sykestue 23. og 24. februar. Inngang «brundøra»,
(Ikke hovedinngang).
Gutvik bedehus 26. februar.
Venting må skje i bilene.
For bestilling av time ring: 901 52 243

Covid-19 vaksinering i Leka
Leka kommune jobber etter retningslinjer lagt av FHI, og hovedmålet med koronavaksinen
er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen.
I Leka har vi vaksinert de fleste over 85 år, og er nå godt i gang med aldersgruppen 75-84
år. I tillegg fordeles ca 20% av dosene til helsepersonell.
I utgangen av uke 6 er dette vaksinasjonsstatusen i Leka:
1.dose er gitt til 47 personer
2.dose er gitt til 18 personer
Etter 2. dose tar det 1-2 uker før personen har beskyttelse mot covid-19.
For mer informasjon om retningslinjene til Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/
Mvh Lene Grydeland
Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker fredag 26.februar
Frist for innlevering av stoff er mandag 22.februar
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74 38 70 00 post@leka.kommune.no
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Informasjon fra Leka kommune
Ferievikarer Leka sykestue og hjemmetjenesten
sommeren 2021
Søker du en utfordrende og meningsfull sommerjobb i 2021, og i tillegg er blid og positiv,
arbeidsom og liker utfordringer, kan Leka kommune tilby ferievikariater innen pleie- og
omsorgstjenesten.
Vi trenger deg både på Leka sykestue og hjemme hos brukere. I tillegg til pleiepersonell,
må vi ha folk til å bemanne kjøkken og vaskeri.
Vi søker:
Sykepleiere/-studenter, vernepleiere/-studenter, helsefagarbeidere, hjelpepleiere,
omsorgsarbeidere, pleieassistenter, hjemmehjelpere, personlige assistenter,
støttekontakter, vaskeri- og kjøkkenpersonell.
Generelt:
Du må være fylt 17 år.
Du må kunne snakke og forstå norsk godt ved arbeid med brukere.
Det settes krav om å disponere egen bil/moped for stillinger i hjemmetjenesten. Det settes
krav om førerkort klasse B for de som søker arbeid i hjemmesykepleien.
For alle stillinger er det krav om politiattest.
Avlønnes i henhold til gjeldende tariffavtale. For beregning av riktig lønnsansiennitet kreves
at alle tjenesteattester legges ved søknaden. Dette gjelder også tidligere tilsatte
ferievikarer.
Skriv når du har mulighet til å jobbe samt hvor stor stilling du kan tenke deg.
Søkere som kan jobbe hele perioden vil ved ellers like forhold få førsteprioritet.
Spørsmål angående stillingene kan rettes til
Avdelingsleder institusjonstjenester Lene Reppen Grydeland telefon 478 33 025
Avdelingsleder hjemmetjenester Maja Furre telefon 977 31 678
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes til post@leka.kommune.no
Søknadsfrist 1.mars 2021

Ferievikarer renhold sommeren 2021
Våre faste renholdere skal ta ut ferie i løpet av juni, juli og august måned. Vi trenger flinke
folk som kan overta oppgavene i denne perioden, og søker derfor etter ansvarsfulle og
praktisk anlagte vikarer.
I hovedsak er det vanlig daglig renhold som skal utføres, men det kan også bli aktuelt med
hovedrengjøring av lokaler.
Det er behov for vikarer ved alle bygg; barnehagen, skolen, Lekatun, garasjen, NTEbygget, helsesenteret og sykestua. Hvis du er ny som renholder, vil du få nødvendig
opplæring der du skal jobbe.
Du kan i mange tilfeller selv bestemme når på dagen du vil jobbe.
Du får lønn i henhold til tariff, og du får også lønn under opplæring.
Hvis du er interessert i å være vikar, så send oss en enkel søknad der det står når du har
mulighet til å jobbe, og hvor stor stilling du kan tenke deg.
Søkere som kan jobbe hele perioden vil ved ellers like forhold få førsteprioritet.
Spørsmål om stillingene kan rettes til Annette Pettersen telefon 468 81 079.
Send søknaden til post@leka.kommune.no
Søknadsfrist 26.mars 2021

Vi har fortløpende behov for flere renholdsvikarer. Hvis du har anledning
til å jobbe allerede nå, så ta kontakt!
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Fagarbeidere teknisk og eiendom Leka kommune 2021
For å styrke vår stab innen teknisk- og eiendom, har vi for snarlig tiltredelse to ledige
heltidsstillinger som fagarbeider.
Stilling nummer en er en faststilling fortrinnsvis innen fagområdet vann og avløp.
Kompetansebevis for anleggsmaskiner, sertifikat klasse BECE og/eller T, samt ADK- bevis,
er en stor fordel for utvelgelsen.
Stilling nummer to er i første omgang et fast vikariat ut året og er mere vaktmesterrelatert
med fokus på ettersyn, drift og vedlikehold av tekniske anlegg og vedlikehold av bygninger
samt andre tjenester opp mot drift av offentlige bygg og bygge- og vedlikeholdsprosjekter.
Det kommer flere faste tilsettinger innenfor fagområdet i tiden fremover og vikarer vil
kunne ha fortrinn ved utvelgelse av kandidater i den videre prosessen.
Fagarbeiderne er en del av et team som har kommunalsjef for teknisk og eiendom
som sin nærmeste leder.
Ansvar og oppgaver
Vedlikehold, kontroll og driftsoppgaver ved kommunale vann- og avløpsanlegg, bygninger,
uteområder og veier, samt deltakelse i kommunens egne vedlikehold, bygge- og
anleggsprosjekter som kjøres i egenregi. Den ansatte vil kunne bli tilbudt å gå inn i det
kommunale brannkorpset.
Ønskede kvalifikasjoner
Utdanning og praksis innenfor et eller flere relevante fagområder som: vann- og
avløpsanlegg, elektriske installasjoner, ventilasjonsanlegg, tømrer-/snekkerfag,
maskinførerfaget, reparatør og/eller tilsvarende, er å foretrekke.
Sertifikat klasse B er for begge stillingene et minstekrav, mens kandidater med sertifikat
innen klasse BECE og/eller T stiller styrket i den videre utvelgelsen.
Personlige egenskaper
Du må være ansvarsbevisst og ansvarsfull.
Du må arbeide systematisk, nøyaktig og effektivt.
Du må være serviceinnstilt, ryddig og løsningsorientert.
Du må kunne arbeide like godt i team som alene.
Du får
En variert arbeidsdag sammen med gode kollegaer.
Mulighet til å påvirke innhold og utforming av egen stilling og arbeidsplass.
Være en del av en organisasjon i vekst og utvikling.
God pensjonsordning og personforsikring gjennom KLP.
Mulighet for flyttetilskudd i henhold til kommunale bestemmelser.
6 mnd. prøvetid.
Lønn i henhold til tariff.
Spørsmål angående stillingene kan rettes til kommunalsjef Rune Saus telefon 99430512
Søknad med CV og referanser sendes til post@leka.kommune.no
Søknadsfrist 25.02.2021

Offentlig bading er nå åpnet opp igjen
Koronarestriksjoner:
Det er et krav at alle besøkende blir registrert med navn og telefonnummer.
Siste time onsdag, som kun er for voksne, er det et øvre tak på åtte badende.
Åpningstider:
Onsdager:

18.00 – 19.00 Familiebading (Barn fra 0 -6 år sammen med voksne)
19.00 – 20.00
Åpent for alle
20.00 – 21.00
Voksne
Fredag:
18.00 – 20.00
Åpent for alle
Dagens satser for offentlig bading:
Barn enkeltbillett
kr. 20,Voksne enkeltbillett
kr. 41,3

Klippe kort barn/ student
kr. 102,Klippekort voksen
kr. 320,Voksne som skal være i bassenget med barn som ikke er svømmedyktige, kan
klippe på barnas klippekort.

Trøndersk matmanifest 10 års markering på Leka
Den 10. februar hadde vi i 9. klasse på Leka barne- og ungdomsskole, i likhet med 50 andre
ungdomsskoler i fylket, laget en 3-retters lunsj med lokale råvarer. Dette gjorde vi som en del av
Trøndersk Matmanifest, som feirer 10 år i år.
Som forrett, valgte vi å ta røkt hvalcarpaccio og varmrøkt storfe med tranebær og pepperrotkrem. Vi har
vært så heldige å få sponset røkt hvalkjøtt av Leka Lokalmat. Leka Lokalmat driver hovedsakelig røyking
av lokale råvarer, som for eksempel: kval, laks, sau, geit, også videre. Helstad gård sponset varmrøkt
storfe.
Til hovedrett, så valgte vi å lage lokalproduserte pølser og kjøttkaker med potetstappe, grønnsaker og
saus. Vi fikk 2 ulike sorter pølser, og kjøttkakefarse sponset av Opdal Nordre gårdsslakteri. Opdal
Nordre gårdsslakteri holder til på Austra. Der avler de opp frittgående gris som de slakter, og lager
produkter for salg. Anbefales på det varmeste.
Vi fikk 2 varianter av pølser, grove kjøttkaker, hamburgere og oksekjøtt sponset av Helstad
gårdsslakteri. Han befinner seg også på Bindalseidet. Han driver med produksjon av rasen Charolais,
som har sin opprinnelse fra Frankrike. Dyrene er oppstallet i løsdriftsfjøs, men går ute mai-oktober. Han
har lager som det selges fra og disse produktene anbefales på det varmeste.
Vi hadde aldri hatt et så bra resultat om vi ikke hadde hatt så flotte råvarer i utgangspunktet, og i tillegg
sponset
Oppgavene ble fordelt mellom elevene, noen dekket festbord, noen stekte pølser og kjøttkaker, andre
lagde hjemmelaget potetstappe. Maten skulle serveres klokka 11:45, så det var full driv på kjøkkenet.
Etter at alle gjestene: ordføreren i Leka kommune, Elisabeth Helmersen, sjef for Restaurant og Matfag
på YNVS, Frank Arild Hasfjord og rektoren ved Leka barne- og ungdomsskole, Jon Einar hadde kommet,
ønsket verten velkommen. Elevene hadde ulike roller, som vert, servitør, også videre. Det var et hyggelig
måltid med god mat, og ekstra hyggelig var det at Frank Arild tok seg tid til å besøke oss.
Elevene synes i etterkant at det var en gøy og lærerik dag. De fikk vite hvordan man tilbereder god mat
med de lokale råvarene i området. Elevene fikk gode ord av ordføreren og Frank Arild.
Vi er igjen, veldig takknemlige for våre sponsorer. De ga oss muligheten til å lage et skikkelig trøndersk
festmåltid.
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Årsmøte i Leka Sanitetsforening
23.02.2021 kl.19.00 på Lekatun
Sakliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av møteleder og sekretær
Godkjenning av årsmelding 2020
Godkjenning av regnskap 2010
Budsjett 2021
Aktivitetsplan 2021
Valg av leder, kasserer, 1 styremedlem, revisor og valgkomite
Valg av utsending til fylkesmøte
Eventuelt

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende 2 uker for årsmøtet.
Vi ønsker hjertelig velkommen!

Leka menighet

Gudstjenesteplanen våren 2021

07.03. kl 11.30

Gutvik bedehus

Gudstjeneste v/ Johannes Kvangarsnes.
Utdeling av tegneseriebibel til 5. klassinger.
Gudstjeneste v/ Johannes Kvangarsnes.

04.04. kl 11.30

Leka kirke

Høytidsgudstjeneste v/ Johannes Kvangarsnes.

02.05. kl ?

Leka kirke

Samtalegudstjeneste v/ årets konfirmanter og
Johannes Kvangarsnes.

22.05. kl 11

Leka kirke

Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Johannes Kvangarsnes.

kl 15.00

Leka kirke

Medlemskontingent i Leka IL 2021
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!

Konto:
4212 18 77 885

INGEN BETALING INGEN FORSIKRING!

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-)
Takk Til Alle Som Støttet oss i 2020!
Vi Håper 2021 Bi LIKAR☺
Hilsen Styret i Leka IL
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2T 2021
Timeplan 2T Leka IL 2021
Kl
Mandag
Tirsdag
19:00 Div
Styrke/kondisjon/
Uttøyning

Torsdag

19:30

Spinn 45/styrke

Spinn 45/styrke

Før man kan benytte seg av 2T må man først ha betalt medlemsavgift i
Leka IL. 500,- per familie, 300,- per voksen.
Kontonr hovedlaget: 4212 18 778. Kontonummer Leka IL 2T: 4212 21 54 992
Priser:
Pris for kun å være med på instruktørøkter samt bruk av treningsrom i åpningstiden.:
kr 250,- per halvår for voksne eller kr 400 for hele 2021.
Brikke voksne: kr 450,- per halvår, eller kr 700 for hele 2021.
Brikke student/ungdom: kr 250,- for hele året. (Depositum brikke kr 100,-)
Har du brikke har du fri adgang til spinning og styrkeøkter.
Vi må til enhver tid følge smittevernregler som gjelder for trening på 2T.
Lurer du på noe, bare har lyst å se, kontakt Annette eller Kjell Arve.
Vi er der for deg og du er mer enn god nok som du er.
Sagnet nedenfor sto skrevet i avisa Namdalen i 1921, og er gjenfortalt av Sklinnas egen fyrvokter L. Skei. Jeg fant disse
sagnene i facebook-gruppen for Leka historie, og de er så gode at jeg synes de måtte i avisa igjen, akkurat hundre år senere.
Så er det allikevel ikke helt riktig at «om hundre år er allting glemt» og i sagn og fortellinger kan vi hente mye visdom til
ettertanke. Her kommer det første av tre sagn fra Sklinna som vil bli trykt i de neste Lekapostene.
-Eline Eidvin

Sagn fra Sklinna
For Namdalen. Av fyrvokter L. Skei.
Fra ældgammel tid skal Sklinna ha vært bebodd.
Min bestemor fortalte at hendes mor tjente hos Nærøypresten. Og denne presten hadde en gammel bok, hvori
det var en del opptegnelser fra Sklinna.
Presten fortalte, at i Olav den helliges dage, var Sklinna allerede bebodd. Men da var det kun ugjerningsmænd
som hadde reist hit ut og bosat sig for at undgaa lovens fangarme. Og mang er de sagn som fortælles fra den tid.
Da Hellig Olav fik vite om de besyndelige mennesker som var herute, sendte han et skib med nogen mand utover
for at undersøke stedet. Men der kom ingen fra skibet iland. Beboere kastet med sten og spyd og skjøt med piler,
saa en del av mandskapet blev dræpt, og de øvrige tok flugten tilbake igjen. Ved hjemkomsten beskrev de
beboerne som nogen unatulige væsener. De skulde saaledes ha hale, horn og lange ører. Olav oppgav da
foreløpig at sende flere skibe utover da han netop da hadde liten tid.
Stedet skulde i den tid ha kaldtes Sandflesa. Og ikke saa ganske faa sagn visste man enda i den senere tid at
fortælle om «tuftene på Sandflesa».
Mange aar efter Hellig Olavs dage forliste et skib herute, hvis kaptein med en del av mandskapet kom i land på
Sklinna. Disse kaldte stedet Skrinden. Dette har senere utviklet seg til Sklinden og senere Sklinna. Beboere herute
kaldte man «skrinninger».
Paa en tur som Hellig Olav gjorde nordover, seilte han med hele sin flaate utover til «Sandflesa». Han kom i land
uten nogen motstand, og fandt ikke så faa mennesker, som var aldeles uvidende om hvad som hadde foregaat
omkring i landet. De levet av røveri og fiskeri. Olav forkyndte dem da kristendommen. Og da han reiste, lot han en
biskop (eller en prest?) bli igjen for at lære dem kristendommen. Men presten kom sporløst bort. Ingen visste
hvor det var blit av ham. Imidlertid levet beboerne sit liv som før.
Et kapel (korshus) skal en gang i tiden være reist paa Sklinna. Og korshustomten kan enda paavises av nulevende
slegt. Det stod på storværet, som da kaldtes Dølværet.
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AKTIVITETSKALENDER
Tirsdag 16.
Mandag 22.
Torsdag 25.

Kl 1030
Fra kl 9
Kl 1030

Mandag 8.
Tirsdag 9.
Tirsdag 9.
Torsdag 18.
Mandag 22.
Onsdag 24.

Fra kl 9
Kl 1030
Kl 1500-1730
Kl 1030
Fra kl 9

Februar
Formannskapsmøte
Henting av matavfall og restavfall
Kommunestyremøte
Mars
Henting av plast, mat og papiravfall
Formannskapsmøte
Rulle – gjenvinningsmottatk
Kommunestyremøte
Henting av mat og restavfall
Turneteateret – «Best før»

Lekatun
Lekatun

Lekatun
NTE-bygg
Lekatun

Nyttige telefonnummer
Leka kommune, servicekontoret
kl. 10.00 – 14.00
tlf 74 38 70 00 post@leka.kommune.no /
www.leka.kommune.no
Publikumsåpne kontorer forøvrig
kl. 10.00 – 14.00
Lege/ 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
Veterinærvakt
Kontakt ved påkjørsel av dyr, Leif Pettersen

74 17 60 20
74 39 91 66
95 82 65 28

Leka sykestue
Hjemmesykepleien
Pasienttelefon, sykestua
Helsekoordinator Brita Myrvold
Helsesykepleier Gunnhild J. Gutvik

47 50 86 05
90 11 05 72
47 51 50 10
46 91 87 69
47 05 11 35

Fysioterapeut Arnfinn Holand
Kirkekontor
Sokneprest Donata Faustmann
Kirkeverge Arild Hestø
Tilbringertjenesten og handlerute
Leka Taxi AS
Leka vassverk SA,
Arve Haug
Anders Larsen
Skatteetaten;ligningskontor
NAV Leka onsdager kl.1000 – 1400
Politikontakt for Leka: Anne Mette Selnes
Lekaferga
Turistinformasjon
Fjord Viking (hurtigbåt Leka – Namsos)
Midtre Namdal Avfallsselskap

99 59 39 67
74 39 54 00
92 01 24 81
90 86 08 14 / ah585@kirken.no
07 417
40 69 27 00
91 77 85 43
91 59 66 96
80 08 00 00
55 55 33 33
48 99 75 54
95 73 70 53
74 39 97 70
48 29 45 60
74 28 17 60
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