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Nr. 9/19        

            
Utgiver:               Leka kommune      Dato: 16.mai 2019   

17. MAI I GUTVIK 

PROGRAM FOR DAGEN 

Vi møtes på Grendehuset kl. 11:30 
  Kl. 11:45 blir det tog med musikk av Fønix ungdomskorps 

Salg av middag, kaffe, kaker, is og brus. 
Vel møtt ! 

Arr. 17. mai – komitèen i Gutvik 

 

 
17. MAI PÅ LEKA 

PROGRAM FOR DAGEN 
Kl.1000  Bilkortesjen starter fra skolen 

                  PREMIERING AV MEST PYNTA BIL  

Kl.1200  Herlaughallen åpner for kjøp av mat og drikke 
Kl.1245 Toget starter fra sykestua 

Kransenedlegging ved bautaen ved Trond Pettersen  
når toget passerer   

Ca. kl.1315 Toget ankommer skolen og korpset spiller en marsj 
   Tale for dagen 

Leka blandakor framfører nasjonalsangen 
   Quiz 

   Leiker for barna  
   Premiering av bil fra morgenens kortesje    

Ca. kl.1600 Avslutning 
Barna får en gratis is og brus hver, og gratis saft utover dagen 

Salg av pølse i brød, is, brus, kaffe, kaker, påsmurt mat mm. 
Betal gjerne med Vipps! #116845 eller søk opp Leka kommune. 

Parkering: 

Ikke parker ved skolen/hallen – det skal være fri adkomst 
blant annet for kjøretøy som transporterer bevegelseshemmede. 

Plasser bilen på grusbanen ved ballbingen, på parkeringsplassen nedenfor boligen, 
eller ved Lekatun. 

 

Ekstratur med ferga 17. mai fra Gutvik til Leka kl. 12.15. 
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Informasjon fra Leka kommune 
               

Legekontoret – laboratoriet -  ny åpningstid 

Mandag – torsdag  åpent fra kl. 0815 – 1520 
               

Gratis datakurs - 
for nybegynnere og andre våren 2019 
Lærer er Berit Øie fra firmaet IT-kunnskap Midt-Norge AS. 
Kurssted blir Lekatun. Deltakerne er med på å bestemme innhold og 

tidspunkt for kursene. Læreren har med seg datamaskiner, men du kan 
godt bruke ditt eget utstyr. 

Det tilbys to typer kurs denne gangen, og det velges formiddag eller ettermiddag 
etter hva som passer deltakerne best. 

Kurs for bruk av datamaskin/nettbrett/internett 
Regneark – Det er en fordel om du har prøvd å bruke regneark, men nivået og 

innholdet tilpasses  

Berit ber om at den som er interessert, kontakter kommunens 
servicekontor. Si gjerne fra om hva du vil lære, om du er helt eller litt nybegynner 

osv.  
Servicekontoret ved Sissel og Kirsti 

743 87 000 / post@leka.kommune.no 
 

 
    
 

 

Ledige stillinger i Leka kommune 
To stillinger som badevakter ved offentlig bading. 
Vi trenger en kvinne og en mann, som skal ha ansvar for henholdsvis kvinne- og 

herrgarderoben.  
Stillingen er på ca. 6 timer uka, fordelt på to kvelder (onsdag og fredag), fra midten av 
oktober til påske. 

Du må være over 18 år og svømmedyktig. Opplæring vil bli gitt, samt kursing på hjerte/ 
lunge/ livredning. Før tiltredelse må du vise fram politiattest. 

Søknadsfrist 15.6.2019 
Er du interessert – send søknad til Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka eller 
post@leka.kommune.no  

For mer informasjon ring:kulturkonsulent Venke Thorsen, 95223145 
               

Container for hytterenovasjon ved Coop!  

Container for hytterenovasjon er  blitt flyttet fra Coop til miljøtorget,Leknesveien 61.  
Det er ved gamle NTE bygget. Dette blir fra og med 7. mai 2019. 

Den vil stå ved siden av container for netting landbruk. 
Husk at det ikke er lov å henstille gjenstander i området.  
Hilsen 

Utviklingsavdelingen 
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Ledige stillinger i Leka barnehage 
Pedagogisk leder/barnehagelærer – 100 % stilling ledig i 

perioden 1.august 2019 til 1.april 2020 – ny utlysing 
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. 

Utdanningskrav 
 Barnehagelærer (førskolelærer) 

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

fyller kravene til utdanning. 
 

Assistent /fagarbeider i barnehage - 50 % stilling ledig i 
perioden 1.august 2019 og ut desember 2019. Mulighet 
for forlengelse. 
Arbeidsoppgaver 

 Delta i planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering 

 Medansvar for den helhetlige omsorgen for det enkelte barnet 
 Delta i utviklingen av det sosiale miljøet og læringsmiljøet i barnegruppen 

 Ha oversikt over planer og daglige aktiviteter 
 Være med på å opprettholde og utvikle et godt foreldresamarbeid 
 Delta på møter og kurs som arbeidsgiver pålegger 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper 
 Evne til både å samarbeide og arbeide selvstendig 

 Evne til fleksibilitet 
 God kommunikasjonsevne og norskferdighet 
 Evne til å vise omsorg 

 Evne til å mestre varierte oppgaver 
 Evne til å ta initiativ og aktivisere barn 

 Beherske relevant dataverktøy 
Utdanning: 

 Barne- og ungdomsarbeider / annen pedagogisk 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 
Spørsmål kan rettes til styrer: Linda Hansen Ekrem, 99 69 75 36 

Søknad sendes til: post@leka.kommune.no 
Søknad med attester, CV og referanser sendes post@leka.kommune.no 

Før tiltredelse må du legge fram  tilfredsstillende politiattest. 
 
Søknadsfrist 21.5.2019 
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SOMMERJOBB for skoleungdom 2019 
Elever ved ungdomskolen, videregående og voksenopplæringen 

STRANDRYDDING  
Leka kommune søker også i år etter skoleungdom fra 14 år og oppover til ryddeprosjekter i 

strandsonen.  
Arbeidsperioden er uke 27, 28, 29 og 30, det vil si fra 1. – 26. juli.  

Skriv i søknaden hvilke ukenummer du kan jobbe. 
Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato, jobberfaring og litt om hvorfor du har 
lyst til å jobbe med strandrydding. 

Søkere som er bosatt i kommunen vil bli prioritert dersom det er flere søkere enn vi kan ta 
inn.  

STRANDRYDDING i HORTAVÆR 
Leka kommune søker i år etter skoleungdom fra 14 år og oppover til rydding av marint 

avfall i Hortavær.   
Arbeidsperioden er en ukes arbeid (5 dager) i perioden uke 28-29. Arbeidet er 

væravhengig.   
Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato, jobberfaring og litt om hvorfor du har 
lyst til å jobbe med strandrydding. 

Søkere som har tilknytning til Hortavær prioriteres.  
Oppmøtested er Hortavær, og det forutsettes at søkere selv ordner bolig/sted å være i 

Hortavær. 

SKJØTSEL AV KULTURLANDSKAP  
Leka kommune søker etter ungdom som ønsker å ta småoppdrag i Skei Utvalgte 
Kulturlandskap. 

Arbeidsperioden er uke 26, 27, 28, 29 det vil si fra skoleslutt til 19. juli.  
Oppgaver er bl.a: 

 Vedlikehold/tiltak i Skeisnesset Kultursti og Steinhytta 

 Mekanisk bekjempelse av uønskede arter (rynkerose, veitistel, småplanter av sitka) 
 Rydding av arealer  

Skriv i søknaden når du kan jobbe. 
Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato, jobberfaring og litt om hvorfor du har 
lyst til å jobbe med skjøtselsoppgaver. 

Søkere som er bosatt i kommunen vil bli prioritert dersom det er flere søkere enn vi kan ta 
inn. 

Søknadsfrist for alle : mandag 20. mai  

Søknaden sendes: post@leka.kommune.no (Leka kommune, Leknesveien 
67, 7994 Leka) 

               

Gratis henting av jernskrot !  
Jerninnsamling våren 2019 skjer fra uke 24 (10. juni---). 
MNA ved Retura kan komme til Leka/ Gutvik for å hente jernskrot 

Jernskrotet blir hentet på gården/området hvor det er samlet opp.  
Ønske om henting må meldes inn før fredag den 7. juni til Retura,  74 28 17 70 
Eller til firmapost@retura-nt.no. Har du spørsmål? 

Ta kontakt med Retura, 74 28 17 70. 
Hilsen Utviklingsavdelingen 
               

Skrift-hugger 
Kommer til Leka i løpet av mai for å hugge inn navn og pusse opp gravminner på Leka 
Kirkegård og Gutvik gravplass. 

Ønsker du utført slik tjeneste ta kontakt med 
 

Alfred O. Pettersen tlf. 97 11 47 01. 
 

mailto:post@leka.kommune.no
mailto:firmapost@retura-nt.no
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Ettermiddagstreff         
Mandag 27.mai kl 15.30-17.30 på Biblioteket. 

Mandag 17. juni er det sommeravslutning på Lekamøya Spiseri. 
               

Sommerjobb som guide på Leka Bygdemuseum 
Vi søker etter guide fra 01.07.19-31.07.19. 

Stillingen innebærer guiding av turister, vedlikeholdsarbeid som blant annet maling, 
rydding innendørs og utendørs. Hjelp til organisering av bygdedag.  

Vi søker etter person med interesse for Lekas historie og kultur, som er arbeidsom, 

imøtekommende og positiv og som behersker godt engelsk. 
Søknadsfrist. 01.06.19 Søknaden sendes til: majafurre@gmail.com 

 For spørsmål eller nærmere informasjon ta kontakt med styrer Maja Furre,  

Tlf: 97731678 eller mail: majafurre@gmail.com 

               

Egg på Høgbakkan 
I slutten av mai sendes hønene på høgbakkan til de evige grønne marker. 

Vi vil ha egg til ca en mnd etter de er sendt, eller så lenge beholdningen rekker. 
Det er også mulig å bestille egg, slik at vi legger av til deg. 
Nytt innsett kommer i begynnelsen av juli ! 

Mvh Jan Erling og Sylvia 
               

Leka Sanitetsforening 
Storsymøte (sommeravslutning) 12.06 2019. 
I år tar vi turen over fjorden til Gutvik med ferja kl15.40 fra Skei,  kjører med egne biler. 
I Gutvik skal vi innom og se på Husmannsplassen, og deretter kjører vi til Ingunn´s hus for 

sosialt samvær. Er været bra skal vi se oss litt om og for dem som måtte ønske det, gå 
mot Sundsvika. Så blir det servering av Asiatisk mat. Utlodning skal vi også ha, så ta med 

gevinst. Bindende påmelding til Kirsti tlf. 97169508 innen 31.05. 
Alle er hjertelig velkommen.  
Styret. 

               

Takk 
Takk for all oppmerksomhet i anledning vår alles kjære 

Gunnlaug Rikarda Johansens bortgang og begravelse.  
Tusen takk for alle bidrag til Foreningen for Hjertesyke Barn 

En spesiell takk  til dere alle på Leka Sjukestua for god pleie og omsorg. 
Frank, Werner, Gunnar Olav og Ann Kristin med familier 
               

Trimkortsesong 2019 
Trimkortene for sesongen 2019 ligger på Joker og Coopen 20 kr pr kort. 
Vi trenger hjelp fra alle sammen til å holde postene/trimløypene 

vedlike.  
Den nye posten er satt opp. Den er mellom Nordtjønna og 
Steinsvatnet. 

Posten har ikke fått navn ennå, men det kommer. Ligger en stolpe 
nede, rett den opp, er en varde rast ut, prøv å bygg den opp. Har du en 

liten hagesaks for hånde, 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.  
Kos dere på tur og tusen takk for hjelpen. 

Allidrettsgruppa 

 

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://hobbyhjornet.no/wp-content/uploads/2018/06/13238_flatten-300x300.jpg&imgrefurl=https://hobbyhjornet.no/produkt/honseegg-6cm-12stk/&docid=RuRkGNY4oFlVnM&tbnid=bW7sIkFwU2ySUM:&vet=10ahUKEwidoeSs_IjiAhXGs4sKHcbPCGIQMwhoKB0wHQ..i&w=300&h=300&bih=1046&biw=1768&q=h%C3%B8nseegg&ved=0ahUKEwidoeSs_IjiAhXGs4sKHcbPCGIQMwhoKB0wHQ&iact=mrc&uact=8
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
mailto:majafurre@gmail.com
mailto:majafurre@gmail.com


7 
 

Trimkrus for 2018 
Trimkrusene for 2018 kan hentes på Lekatun. 

Det ble trukket gavekort på 3* 1000 kr, 6* 500 kr, 2*250 kr,  
samt saker sponset av Sport 1 Kolvereid og Leka IL effekter.  

Disse har ikke hentet premiene ennå:Kaja Sofie Johansen, Håkon Valø og Selma Grav Livik 
Premier for trekning på trimkort og trimapp 2018 kan også hentes på kommunen.  
               

Konfirmanter i Leka kirke lørdag 11. mai 2019 

 
Fra venstre: 
Noah Andreas Strand, Lotte Wågheim Bjørnstad, Isabell Hakkebo, Lea Jakobsen og 

sokneprest Donata Faustmann 

 

 

 

MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER 

MAI 

Fredag 17.  Servering på 17.mai Lekamøya Spiseri 

Tirsdag 21. Kl 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Torsdag  23. Kl. 1030 Kommunestyremøte Lekatun 

Torsdag 23.  Kl. 1900 Strikkekafe – Bygdekv.laget Leka Helsesenteret 

Mandag 27. Kl. 1530-1730 Ettermiddagstreff Biblioteket 

JUNI 

Tirsdag 4. Kl 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

Onsdag 5. Kl. 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

Tirsdag 11. Kl. 2000 Årsmøte i Leka Vassverk Lekatun 

Onsdag 12. 
Kl 1400-1500 Rulle i Gutvik 

Sommeravslutning for Leka  

Sanitetsforening 

 

Torsdag 13. Kl. 1030 Kommunestyremøte Lekatun 

Lørdag 15.  Knøtteturnering – Leka IL Leka skole 

Mandag 27. Kl. 1530-1730 Ettermiddagstreff – sommeravsl. Lekam.Spiseri 

Tirsdag 18. Kl 1500-1730 Rulle NTE-bygg 

JULI 

UKE 29  HERLAUGSDAGER  

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. 10.00 – 14.00  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 

 

Helsesykepleier Gunnhild J. Gutvik   47 05 11 35    

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    91 77 85 43  

 Anders Larsen   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 2 uker, fredag 31.mai  
Frist for innlevering av stoff  er mandag 27.mai. 

Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff  tlf. 74 38 70 00    
post@leka.kommune.no 

 

Gudstjenester i Leka 2019 – våren 
Fredag   17.mai         MESSEFALL 
Søndag  16.juni         MESSEFALL 

 

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

 

mailto:post@leka.kommune.no
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