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Nr.23/22       25.november  2022    Utgiver Leka kommune 

Vaksinering 

Det blir mulighet for å få influensavaksine og 

oppfriskningsdose Covid 19 vaksine 

FREDAG 2. desember kl 10-12 på Helsesenteret       
 

Grendahuset Fjellvang 
Tusen takk alle som var med og bidro til at julemarkedet på Fjellvang ble vellykket      

En trivelig dag for store og små.  
Livlig stemning i huset.  

 

Velkommen til klubbstevne i bassenget 

torsdag 8.desember kl. 17.30.  
Alle som vil kan delta!  
Oppvarming fra kl. 17.00.  
Salg av kaffe og noe å bite i etter stevnet.  

Velkommen til alle.  
Kom og hei fram våre flinke svømmere.  

- Styret i svømmegruppa 

 

Restegarn 

Leka skole tar gjerne imot restegarn.  
Alle slags farger og garntyper er ønskelig.  
Kom gjerne innom skolen eller ring 95040553 hvis du har noe du vil gi bort.  

Hilsen Leka skole 
 

Alminnelig ettersyn  

Handlings- og økonomiplan 2023-2026, drift og 

investering og kommunale avgifter 2023  
I henhold til kommunelovens § 14-3, fjerde ledd legges formannskapets innstilling til 
handlings- og økonomiplan for 2022-2025, drift og investering  
til alminnelig ettersyn i 14 dager før kommunestyrets behandling.  

 
Dokumentene ligger på kommunens hjemmeside og på Lekatun i perioden 24.11-08.12. 

 
 

 
Neste utgave av Lekaposten kommer om tre uker; fredag 16.desember 2022.  
Frist for innlevering av stoff  er mandag 12.desember  2022. 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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                Informasjon fra Leka kommune 
  

               

Hei, vi på ungdomstrinnet ved Leka barne- og ungdomsskole har planer om å bygge en 

trehytte, men mangler materialer, så vi lurer på om noen har noe som de er villig til å gi 

bort? Kanskje noen har noe planker og materiell (skruer, spiker osv.) til overs. Det hadde 

vært til veldig stor hjelp       

Hvis du har noe du vil gi ta kontakt ved dette nummeret: 

99349666 Hanna Annie Leknes. 

Mail: hanna.leknes@leka.kommune.no 

 

               

Bygdekvinnelaget i Leka 
Da takker jeg for en hyggelig stund på (strikke)kaffe med en hel gjeng. I dag var vi 9 stk 
og jeg tror alle koste seg. "Google translate" - tjenesten var i flittig bruk. 

Praten gikk rundt bordet og nye deltakere ble presentert og presenterte seg for hverandre. 
Google translate var flittig brukt så kommunikasjonen gikk  bare godt. 

 
Vi har startet loddboka  ( lodd koster kr.10,- pr. stk) og det er bare å bestille lodd.  
Vippse til Gunnhild Haug, hun noterer navnet ditt og tlf.nr. Gunnhild Haug har  tlfnr. : 

95809100. Skriv: "loddbok jul 2022."  
Det loddes ut : 

Slumreteppe, 
Stort kakefat i glass 
Kurv med juleknask 

Skjerf i hjemmespunnet og plantefarget ull 
Heklet sjal i sort og hvitt nydelig myk ull 

4 kurver til pynt på bord ute 
 
HER GJELDER DET Å HENGE SEG PÅ, det blir trekning til jul. 

(Kommer bilder av gevinstene). Har du spørsmål kan du ringe til Gunnhild Haug 
(95809100) eller Bitte Lerseth (99389663) 

 
Neste møtet blir årets siste så vi inviterer til "Juleavslutning" med alternativ ( thai-) 
julemeny på onsdag 7. desember kl.18.00. 

Sted: Storstua hos Bitte og Knut i Leknesveien 41. 
Bygdekvinnelaget holder maten, drikke tar du med selv hvis du vil ha annet enn vann til 

maten. Kaffe/te får du naturligvis. 
 

Vi Må  å vite hvor mange som kommer for maten må bestilles så det blir mat til alle.  
Påmelding til Bitte eller Gunnhild, senest på søndag 4. desember ( se tlf.nr. ovenfor). 
 

 
Velkommen 

Hilsen Bitte Lerseth  
Styrer for bygdekvinnelaget   

mailto:hanna.leknes@leka.kommune.no
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Leka Sokn - gudstjenester 
Gudstjeneste i Leka kirke   27.11.2022, kl.12.00 
               

 
 
 

 
Storsymøte og juleavslutning 
 
Leka sanitetsforening inviterer til storsymøte og juleavslutning på Herlaugskroa tirsdag 13.12 kl 1800 
 
Det blir koldtbord, egenandel kr 150 per pers.  
Bindende påmelding til Kirsti Østby, tlf 971 69 508 innen torsdag 8.12. 
 
Ta med gjenstand til utlodning. 
Vi trekker heldige vinnere av loddboka samme kveld. 
 
Hjertelig velkommen! 
 

 

Loddbok 
Vi har fått enda flere gevinster - og det er ikke for sent å kjøpe nummer 
enda. Loddboka trekkes tirsdag 13.desember.  
 
Det har blitt en tradisjon at Saniteten har ei loddbok i omløp før jul, dette er 
3.år på rad. Og loddboka bugner av flotte gevinster, med stor nissekone og 
nissemann i sin flotteste stas som hovedpremie. Kr 20 pr nummer, VIPPS 
632755, send SMS til Kirsti Østby 971 69 508. 
 
I tillegg til det flotte nisseparet har vi fått masse gavekort fra Coop, Coop Extra, Bohus, Joker Bogen, Biltema, 
Møbelringen, 3 mnd digitalt abonnement på både Ytringen og Namdalsavisa, frisørtime, og hårprodukter, laks og 
kveite, vedsekk, håndduker, fillerye, tøfler og isbrodder, tenner, eggekoker, dampreisestrykejern og 
hjemmestrikka lester. 
 

  
Bli medlem i Norske Kvinners Sanitetsforening nå, betal i januar! 

 
Gå inn på https://sanitetskvinnene.no/blimedlem  

 
Norsk kvinners sanitetsforening er Norges største kvinneorganisasjon med 43.000 medlemmer fordelt på 600 
lokalforeninger. I over 125 år har våre frivillige bidratt gjennom aktiviteter og fellesskap, og stått i front for 
kvinneliv og folkehelse. Som medlem står du sammen med oss i denne kampen.  
 
Det koster bare 500 kroner i året å være medlem i Sanitetskvinnene. Du vil sammen oss støtte arbeidet med 
forskning, kvinnehelse, omsorgsberedskap og arbeid for barn/unge. Du får vårt magasin Fredrikke fire ganger i 
året. 
* Medlemskapet gjelder per kalenderår. For deg under 30 år koster det 250 kroner i året. 
* Alle som melder seg inn etter 1. november får faktura i januar.  

 
 

 
 

https://sanitetskvinnene.no/blimedlem


4 
 

 
 

 

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 

Fredag 2. Kl 10 - 12 Vaksinering – influensa og covid 19  Helsesenteret 

Onsdag 7. Kl 18.00 Juleavslutning – Bygdekvinnelaget i Leka Leknesv. 41 

Torsdag 8. Kl 17.30 Klubbstevne – Svømmegruppa i Leka Leka skole  

Mandag 12. Kl 10.45 Kommunestyremøte Lekatun 

Tirsdag 13. Kl 18.00 
Storsymøte og juleavslutning – Leka 

Sanitetsforening 

Herlaugskroa 
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