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Informasjon fra Leka kommune
Fast 100% stilling for sykepleier i institusjonsbaserte
tjenester
Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.
Personlig egnethet vil vektlegges når søkerne vurderes.
Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.
Spørsmål om stillilngen kan rettes til avdelingsleder for institusjonsbaserte tjenester
Lene Reppen Grydeland, telefon 47833025.
Søknad med CV og referanser sendes til post@leka.kommune.no –
søknadsfrist 31.mai 2021.

Ledig stilling som 100% barnehagelærer
Det er ledig 100% fast stilling som barnehagelærer fra 1.august 2021.
Barnehagelærers nærmeste overordnede er pedagogisk leder på avdelingen.
Søknad:
Send oss søknad vedlagt CV og referanser.
Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som jobber i barnehage.
Det blir gjennomført intervju med aktuelle kandidater.
Spørsmål rettes til styrer Linda Hansen Ekrem, 99697536
Søknadsfrist: 1.juni 2021
Søknad sendes: post@leka.kommune.no

Prosjektstilling for tidlig oppdagelse av utsatte barn og
unge
Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.
Leka kommune har søkt og fått tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjon og
skolehelsetjenesten.
Tilskuddet tilsvarer en 20 % prosjektstilling med varighet i 3 år. Midlene er tenkt bruk til
koordinering og utarbeiding av rutiner til tjenestene som omhandler barn og unge og deres
familier, samt utarbeide gode rutiner for hvordan ansatte kan handle på bakgrunn av
bekymring for barn og unge (Bedre tverrfaglig innsats- BTI).
Vi søker etter en person som har relevant utdanning og erfaring i arbeid med barn og
unge.
Kompetanse og personlige egenskaper:
•
•
•
•
•

Helsesykepleier eller annen 3-årig høgskole
Ønskelig med videreutdanning i psykisk helse og pedagogikk
Inneha erfaring i arbeid med barn og unge- og deres familier
Være fleksibel og løsningsorientert
Ha gode samarbeidsevner
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•
•
•

Ta initiativ og være pådriver for nytenking og utviklingsarbeid
Kunne bygge gode relasjoner med barn, foresatte, og samarbeidspartnere
Kjennskap til BTI

Arbeidsoppgaver:
•
•
•
•
•

Koordinere tjenestene opp mot barn og unge i første- og andrelinjetjenesten.
Utarbeide samarbeidsrutiner mellom tjenestene.
Kontaktperson mellom foresatte og tjenestene.
Veiledning av foresatte; evt. i hjemmet.
Kan påregnes å måtte jobbe noen ettermiddager ved behov.

Som medarbeider hos oss får du:
•
•
•
•
•

En spennende og meningsfylt arbeidshverdag
Delta i et godt og kreativt arbeidsmiljø
Jobbe i et inspirerende og bredt fagmiljø
Mulighet til å bidra til utvikling av tjenester og organisasjon
Lønn i henhold til tariff, god pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP

Personlig egnethet vil vektlegges når søkerne vurderes. Aktuelle kandidater blir innkalt til
intervju.
Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunalsjef for helse og velferd Helga Bogen
Størseth, telefon 93 69 26 34.
Søknad med CV og referanser sendes til post@leka.kommune.no søknadsfrist 31.mai

Utopiverksted - Visjoner for lokalsamfunnet - Leka
Leka kommune inviterer til Utopiverksted med Ove Jakobsen og Vivi
Storsletten!
Tid: Onsdag 2. juni kl. 10:45 – 14:45
Sted: Herlaugshallen.
Det blir servert kaffe/te med noe attåt.
Arrangementet er åpent for alle
Påmeldingsfrist: fredag 28. mai kl. 12:00.
Påmelding til: post@leka.kommune.no
Prinsipp: Førstemann til mølla.
(Påmelding er nødvendig slik at vi får tilrettelagt mht smittevern og antallsbegrensning.)
________________________________________________________________________
Utopiverksted er en systematisk metode for deltakende samfunnsutvikling. Verkstedet
inneholder en kombinasjon av ulike dialogmetoder som brukes for å komme fram til svar
på hvilken samfunnsutvikling og hvilke verdier vi ønsker oss.
Praktisering av utopiverksteder i lokalsamfunn bidrar til å utvikle kreativitet og utforme,
evaluere og gjennomføre konkrete prosjekter. Vi ønsker å bruke metoden i arbeidet for et
bærekraftig og involverende lokalsamfunn, med spesielt fokus på konkrete planprosesser
som vi skal gjennomføre.
Dette blir Leka kommunes startskudd for arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel.
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Vi trenger å definere overordna visjon og verdier for samfunnsplanlegginga. Dette mangler
vi i dag. Derfor inviterer vi nå til et verksted der vi definerer våre verdier, visjoner, og
konkrete handlinger (prosjekter) for å virkeliggjøre visjonene.
Alle innbyggerne inviteres til å være deltakere i dette.
_________________________________________________________________
Ove D. Jakobsen og Vivi Storsletten har arbeidet med denne metodikken i en årrekke
og hatt verksted i mange kommuner. De har nå et samarbeid med KLP og KS nasjonalt for
å stimulere til lokalsamfunns-utvikling over hele landet.
Ove Jakobsen er professor og Vivi Storsletten er Førsteamanuensis, begge ved
Handelshøgskolen, Nord universitet i Bodø.
_________________________________________________________________

Program for dagen:
•
•
•
•
•

Innledende foredrag ca. 1 time
Kreativ fase ca. 1 time - gruppearbeid
Konkretiserende fase ca. 1 time - gruppearbeid
Vurdering/handling ca. 40 min.
Oppsummering ca. 20 min.

Dugnad på Helsesenteret og Leka Sykestue
Tirsdag kveld (11.mai) var det stordugnad utom sykestuen/ helsesentret.
Store og små hjalp til med planting, pussing, maling.
Et fantastisk tiltak fra ansatte i pleie og omsorg.
Pasientene fulgte ivrig med på at jobben ble gjort ordentlig og de bidro med sang og
humor.
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Til søkere om arealtilskudd i Leka kommune
Vi vil informere om at arealressurskartet i kommunen er oppdatert etter at NIBIO har
foretatt periodisk kontroll. Det betyr at arealtallene i gårdskartet ditt kan være endret.
Se oppdatert kart
Det kan være lurt å se på kartet og arealtallene nå.
Det er disse tallene søknad om arealtilskudd blir kontrollert mot ved førstkommende
søknadsomgang.
Se gårdskart her: https://gardskart.nibio.no
For å se på endringer i kartet etter forrige søknadsfrist, velg Endring AR5 i lista på venstre
side, og velg deretter det øverste valget: Okt. 2020 – nå.

Meld fra til oss på landbrukskontoret hvis det er noe du reagerer på.
Hvorfor er det gjort endringer?
Det er Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som har oppdatert kartet.
Når NIBIO oppdaterer arealressurskartet sammenligner de kartet med det de ser i nye
flybilder, sammen med kart med oppdaterte veier og med opplysninger fra første gangs
feltkartlegging.
De fleste oppdateringer som er gjort skyldes at det har skjedd endringer i landskapet, som
nydyrking, nedbygging, tilplanting eller gjengroing.
Det kan også være at kartet tidligere inneholdt feil som nå er rettet opp.
Det er arealets tilstand som skal legges til grunn for klassifiseringen, ikke bruken av
arealet.
Eksempelvis skal et område som tilfredsstiller definisjonen for «fulldyrka jord» og kan
fornyes ved pløying, registreres som fulldyrka, selv om det brukes til beite.
Mer informasjon om arealressurskartet (AR5)
På NIBIO sine nettsider kan du finne mer informasjon om kartet AR5.
Det er også laget en brosjyre om arealressurskartet.
For innmarksbeite er det laget et eget informasjonsark. Les om innmarksbeite på bokmål
eller på nynorsk.
Videre oppdatering
Kommunen vil holde arealressurskartet (AR5) oppdatert framover, og legge inn endringer
når det skjer endringer i landskapet.
Gi beskjed til oss om det er gjort endringer på eiendommen din som påvirker
jordbruksarealet. Da er det lettere for oss å holde AR5 oppdatert.
Ber om at dere gir tilbakemelding feil i kartet innen 15. juni 2021.
Mvh Kristin Floa – Avdeling for strategi og samfunn,
epost:kristin.floa@leka.kommune.no
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Gudstjenesteplan
15.august

Leka kirke

Konfirmasjonsgudstjeneste ved
Johannes Kvangarsnes

Det er i år åtte konfirmanter i Leka. Det blir derfor to
konfirmasjonsgudstjenester for å redusere eventuellle utfordringer med
antall gjester i kirken.
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17. mai-tale 2021 – Leka kommune
Kjære alle sammen: gratulerer så mye med nasjonaldagen.
Jeg vil aller først få si tusen takk for tilliten til 17. mai-komiteen. Å bli spurt om å
holde årets 17. mai-tale er en stor ære, og noe som gjør meg både stolt og ydmyk. Som så
mange andre som har vokst opp på Leka, men som har bodde andre steder i langt flere år:
Leka vil for alltid være plassen jeg kaller heim. Jeg har bodd i Levanger siden 1996, det vil
altså si i 25 år nå, men Levanger vil aldri bli «heim». Det rimer liksom ikke.
Så vil jeg benytte anledningen til å rose dere alle. Som en av de veldig få kommuner i
Norge er Leka blant dem som ikke har hatt et eneste smittetilfelle så langt – bank i bordet.
Det har ikke kommet av seg selv, men skyldes strenge retningslinjer og et budskap som er
blitt mottatt, lyttet til, respektert og lagt merke til - også nasjonalt. Det har kostet mye for
mange, men når vi ser hvor bra det har gått så langt, kan vi ikke si annet enn at det har
vært verdt det. Samtidig er det viktig å huske på at vi fortsatt ikke er i mål. Det blir vi
påmint stadig vekk, når vi hører om smittetilfeller og koronautbrudd i kommuner også
veldig nært oss. Så hold ut, ikke slakk opp men følg smittevernreglene og stå løpet ut.
Målstreken nærmer seg, vi bare ser den ikke helt ennå.
Selv om det er blitt få turer utover det siste året, besøker jeg og familien Leka ganske
ofte. Og det jeg merker er at jeg stadig vekk ser ting med nye og mer nostalgiske øyne.
For i seg selv er ikke et gammelt vrak av et kjøretøy noe spesielt å skrive heim om. Men
akkurat det her vraket er nettopp det. I dag står den godt gjemt og nesten helt glømt, med
knapt et vindu eller sete i behold. Hjulene er punktert, lakken er flakket av og det er
spindelvev, rust og skader overalt. Men for noen tiår siden var den lykken i livet som tok
oss med på utallige eventyr. Mange av dere husker den veldig godt: den blåe og hvite
idrettslagsbussen. Med røde skinnseter bakover, og en stor motorkasse fram. Med ballrom
helt bakerst og med hattehyller på begge sider som strekte seg nesten like langt som selve
bussen.
For meg er dette noe mye mer enn bare en buss. Fordi jeg har så mange gode minner
knyttet til den. Derfor er det vemodig men også litt fint å se den i dag. Fordi den setter
tankene i sving og vekker til live minner fra utallige turer, som regel til bortekamper i
fotball rundt omkring i Namdal og Bindal, men også til Trondheim og tre fantastiske år med
Skandia Cup i 1988 til 1990.
For meg er denne bussen et symbol på samhold og frivillighet. Jeg tenker ofte på hvor
utrolig stor verdi det har hatt for meg personlig, og da sikkert for mange flere, at Trond
Grande stilte opp som både trener og bussjåfør i år etter år, til hver bidige bortekamp. Og
Torill som primus motor for de tre eventyrlige Trondheimsturene med Skandia Cup, i lag
med blant anna Ingunn Hanssen, Ellinor Henriksen og min egen mor. Så utrolig mange fine
minner og artige opplevelser som vi fortsatt mimrer om. Jeg tenker også på alle de andre
voksne som stilte opp for at vi skulle få oppleve dette. Det var ikke få.
Det er lett å ta for gitt at folk skal stille opp Samtidig er det viktig at vi ikke gjør det –
tar det for gitt. Men at vi anerkjenner dem som stiller opp – år etter år etter år.
Bussen blir derfor et godt bilde på samhold og frivillighet. I denne bussen har vi
sittet sammen i mange timer, tett i tett, på tur til fotballkamper og turneringer. Vi har ledd,
krangla, sunget og slåss, men mest av alt lagt grunnlaget for langt og varig vennskap. I
denne bussen satt jeg sammen med en hel gjeng som jeg har veldig god kontakt med den
dag i dag. Et vennskap som bare blir sterkere og sterkere, og som de siste 20 årene har
blitt opprettholdt gjennom årlige treff i Trondheim og annethvert år turer til England for å
se favorittlagene live. Da prater vi faktisk rett som det er om denne bussen og alt det
artige vi fant på.
Så jeg har lyst til å takke alle dem som stilte opp for oss frivillig i de årene, og til alle
dem som stiller opp frivillig i dag, slik at nye generasjoner får gode tilbud og mulighet til å
delta og få rike opplevelser.
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Det som er så fint er at frivillighet smitter og går i arv. Barn som ser at foreldre og
foresatte gir av seg selv og sin tid til det beste for fellesskapet, vil veldig sannsynlig gjøre
det samme selv når de blir voksne. Det har vi utallige eksempel på. Jeg kunne nevnt veldig
mange her, men jeg nøyer meg med noen få – og lar disse få stå som representanter for
alle dere som stiller opp på dugnad, med kakebaking, som heiagjeng, som trenere,
lagledere, støtteapparat og ildsjeler.
Jeg har allerede nevnt Torill og Trond. Deres innsats som ildsjeler har gått i arv, blant
annet til Tom Eskil – deres sønn og min kompis. Tom Eskil har i mange år nå selv vært
trener for fotball-lagene til sine barn i Trondheim, men han er også primus motor for
tippefestene gjengen har i Trondheim.
Jeg vil gjerne også trekke fram Lillian Sørli. Hvor mange timer har ikke hun hatt i
svømmehallen opp gjennom årene, og i bil på tur til svømmestevner og fotballkamper, eller
stilt opp i alle andre sammenhenger. Alltid blid og alltid på lag med oss ungene. Snakk om
å være til stede og by på seg selv. Og igjen – det går i arv. I dag er det Gro som er den
samme ildsjelen, som – selvsagt sammen med mange flere – stiller opp med samme glød
og iver, energi og vennlighet, som følger opp barna slik at de skal få de samme flotte
opplevelsene gjennom idretten som hun selv fikk som ung.
Det går i arv. Eksemplene på det er utallige.
Jeg tenkte ikke så mye på det da jeg bodde på Leka. Men nå som år er blitt til tiår tar
jeg meg i å tenke mer og mer på det. For en vanvittig innsats og så mye tid så mange har
lagt ned år etter år opp gjennom tiden, og som fortsatt gjør det. Som stiller opp enten på
scenen eller i apparatet rundt for å få til underholdning og arrangement som gjør at ikke
bare dem som bor i kommunen i dag, men også vi som har flyttet herifra, skal få flotte
opplevelser når vi kommer hjem igjen.
Og som bruker flere uker av sin sommerferie for å fylle Herlaugsdagene med innhold
og det lille ekstra. Eller som stiller opp i korpset slik at barnetoget og folk som kommer for
å se og høre på, skal få den flotte opplevelsen det er med ekte korpsmusikk på
nasjonaldagen. Det er ikke så lenge siden jeg så på noen gamle 17. mai-bilder fra da jeg
var liten. Og da snakker vi om tidlig 1980-tall. Hvem ser jeg på bildene av barnetoget. Alle
skoleklassene selvsagt, men helt fremst: korpset med sine brune uniformer. Jeg kjenner
ikke igjen alle, men de fleste, og blant de mange drar jeg lett kjensel på både Tone
Rennemo, Reidun Gudding og Jan Leo Fjeldstad. Og sannelig min hatt: flere av dem er
fortsatt med og bidrar i korpset – snart 40 år etter. Og ikke bare det: men de bidrar i et
korps som spiller både på fastlandet og på øya på nasjonaldagen. For et fantastisk godt
bilde det er på frivillighet, ildsjel og dugnadsånd.
Og det slår meg også når jeg ser på 30 år gamle bilder og videoklipp fra
Herlaugsspelet eller Cabaret Solsem som nå blir delt på facebook: jeg ser det samme her.
Flere av de samme personene går igjen, tiår etter tiår, og bidrar med iver og glød den dag i
dag. Som for eksempel tre generasjoner av familien Borgan. Fra Erna og Steinar, til Bjørn
Egil og Ann Helen og etter hvert også deres barn.
Dette forteller meg på den ene siden at det er mange som tenker veldig mye på
fellesskapet, men også at det å delta i kor, korps, revy, teater og idrettslag betyr ekstremt
mye for dem som er med. For det handler nettopp om det: å være en del av et fellesskap.
Og til alle dere som stiller opp: tusen takk. Det betyr enormt mye, og dere skal vite at
vi ser dere, også vi som ikke lenger bor i kommunen.
Dere skal også vite at alle vi som ikke lenger bor her, men som har våre røtter herfra, vi
følger med på det som skjer i kommunen vår. Vi deler positive Leka-oppslag og er
ambassadører for heimplassen vår så ofte vi kan. Vi drikker kaffe fra vår I LOVE LEKA-kopp
både hjemme og på jobb, og vi skryter av folket og fjellene og havet så ofte vi kan overfor
kollegaer og nye venner.
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Så kan man jo si at det ikke er særlig spesielt. Alle er jo stolte av sin hjemplass. Men
mitt klare inntrykk er at vi som er fra Leka er ekstra entusiastiske. Og om det stemmer,
hvorfor er det sånn? Det åpenbare svaret er jo naturen, geologien, storhavet, den råe lufta
og selvsagt historiene med alt fra Kong Herlaug, Kaperskipet, Ørnerovet og så videre.
Men også: vi er en liten og sårbar kommune. Det er noe vi er veldig klar over. Nettopp
derfor betyr det ekstra mye for oss at Leka blir lagt merke til i positive sammenhenger og
at kommunen lykkes. Fordi alternativet er så dramatisk. Nettopp derfor jubler vi ekstra
høyt når Thomas Hjalmar Westgård gjør det bra i det internasjonale langrennsirkuset.
Nettopp derfor blir vi ekstra begeistret når Marieann og Lene i Explore Leka deler
fantastiske bilder fra kommunen i sosiale medier. Og nettopp derfor blir vi ekstra begeistra,
stolt og glad når det kommer en historisk bok om Lekaværinger i Amerika – et praktverk
signert Ørjan Kvaløy.
Og det som er så fint akkurat nå, er at det verka som det bles en ny og mer positiv
fønvind over Leka nå, enn tilfellet kanskje har vært de siste årene. Vi kan lese om økt
tilflytting, ja faktisk at Leka er den kommunen med størst prosentvis økning av alle
kommunene i det gamle Nord-Trøndelag. Vi hører også at elevtallet på skolen går opp, fra
å være nær ved å bikke under 50 for ikke så altfor lenge siden, til nå å nærme seg 70. Vi
hører om en barnehage som snart er for liten. Om tilflyttere som kommer, til og med
familier som ikke en gang har sine røtter herfra. En ny aktivitetspark er på gang, Leka
Brygge satser, Cafe Flora utvider, vi har fått et fantastisk Spel om Ørnerovet. Samtidig ser
vi at det er mange flere som er turister i eget land, og som også i langt større grad har
oppdaget kommunen vår. Sånn sett kan vi si at det også kommer noe positivt ut av en
pandemi.
Mitt klare inntrykk er at Leka er inne i en god steam. Det skjer mye bra. Folk kommer
flyttende, folk satser og folk lykkes. Og dette må vi stå i lag om og heie fram, alle som en.
Vi må framsnakke hverandre, gi ros og applaus til dem som tør og som satser. Til dem som
stiller opp som frivillige, enten det er som kakebaker eller som trener.
Ros er godt å gi og godt å få. Og det er smittsomt. Akkurat som frivillighet er
smittsomt. Og da er det kanskje ikke så farlig om den blå-hvite idrettslagsbussen blir et
offer for tidens tann. For det er folket som betyr noe, med eller uten buss.
Nok en gang: gratulerer så mye med nasjonaldagen alle sammen – og tusen takk
for meg.

Bjørnar Leknes
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Bilkortesje 17. mai 2021
Det var mange flotte dekorerte biler under kortesjen i år også, med flagg, ballonger, bånd
og lauv. De aller fleste var åpenbart nyvasket for anledningen, og nødblink og bilhorn
fungerte godt.
Komiteen landet til slutt på at fineste dekorerte bil under bilkortesjen i 2021 var
Ronny Nilsen sin.
Gratulerer – det kommer snart en pose twist!

Bilbingo under kortesjen
Ingen hadde fullt hus, men alle våre planlagte, skjulte gjenstander ble funnet av noen.
Navn på laget
John Bjarne – Skråen
Bobla – Torill, Karle, Silje & Lene
Team Rogstad
Dalamon-gjengen
Team Våttviveien 1
O+O+O+G Haug
Golden Arrow
Iris og Are m/ fam
Team Verdal Ekseth/Frøseth
Team Samuel, Helen-Mari og May
Fam Furre Solberg
Team Edvin og Maiken
Kragerø
Madsøya
Team Rolebu
Hamlandsø
Super-Holmstrand
Janne og Bjørn Åge
Irene, Bjørg og Willy
Haugbakkrampen
Bortom ælva + mormor
Torjus, Lukas og Sara
Thorsen/Antonsen
Team Vest-Engan
Jan Erling, Mona & Emma
Yaris-gjengen Anne og Irene
Team Elvebakken
Normann/Hiller & Pettersen
The Queens Beate og Mina
Lierne IL
Rampongan på tur-Rigmor, Tuva og Lina
Furres
Cheap sau -aka Jakobsen
Janna Nilsen

Poeng
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5

Mange fant masse annet som naturlig
heller ikke hørte hjemme langs veien.
Mange gode forslag der, og omtrent
samtlige hadde ført opp
«laserkontrollen» ved Jokerbutikken og
grillen på parkeringsplassen ved kirka.
Disse hadde vi ingen kontroll over, og
kom som en overraskelse på oss .
Fasiten var som følger:
1. Polsk flagg på Beathe Mårviks
veranda
2. Mona-Lisa på bilde ved Lauvhatten
3. Ski på skilt i Kvaløya
4. Gyngeku på rasteplass ved ørnerovet
5. Fisker med fiskestang i Trongan
6. Slips på skilt ved naust Solsemsjøen
7. Julekuler på furu oppom Solsemsjøen
8. Nisse/heks på kost ved skilt Lekamøya
9. Rød sko på grønn krakk Haug
10. Spøkelse i Brigtdalen
Heldig vinner ble laget med flest poeng
– John Bjarne (bilen til Linda-Beate).

Gratulerer – en pose twist kommer!
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Bilrebus 17. mai 2021
Etter iherdig summering av alle logiske, praktiske og intuitive oppgaver på alle fem
lokasjoner kan vi gratulere følgende vinnere:
Lag 14 Bortom ælva + mormor
Lag 17 Holand-Floa
Lag 1 Golden Arrow

Lag 14
Lag 17
Lag 1
Lag 10
Lag 9
Lag 6
Lag 4
Lag 11
Lag 5
Lag 3
Lag 16
Lag 19
Lag 7
Lag 15
Lag 8
Lag 12
Lag 21
Lag 2
Lag 22
Lag 18
Lag 20
Lag 13

premien er en kurv med spekemat og tilbehør
premien er ei eske hjertesjokolade
premien er ei eske hjertesjokolade

Lekamøya Fjellvang Brigtdalen Barnehagen Skeishavna
Bortom ælva + mormor
31
31
22
32
37
Holand-Floa
24
31
33
29
35
Golden Arrow
23
45
26
23
33
Furre-Solberg
21
41
27
26,5
34
Godlaget
24
16
35
28
43
Sørli-Hanssen
18
36
33
21,5
36
Hanne P
25
46
20
26
26
Edvin & co
21
27
30
26
37
Myrvold-Pettersen
21
41
16
25
32
Beate, Mina, Janna
27
37
12
30
26
Furre-Hagen
24
16
19
29
38
Team Mcenzee
28
22
26,5
30
16
Trolldal Bygg m frue
20
26
24
28,5
22
Bjørg, Irene, Willy
17
12
26
30,5
32
Thorsen-Antonsen
27
16
19
25
29
Haugianeran
20
12
28
26
24
Rogne-Holand
16
15
26
27
19
Rampongan Rigmor, Mona, Tuva
20
22
10
19
25
Gabriel Nilsen
27
15
18
12
20
Marita, Benjamin, Marius
20
15
18
14
16
Frode
23
17
5
7
12
Svein A. Solli
15
12
12
18
0

SUM
153
152
150
149,5
146
144,5
143
141
135
132
126
122,5
120,5
117,5
116
110
103
96
92
83
64
57
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Fasit bilrebus 17. mai
Fasit Fjellvang:
1.
2.
3.
4.
5.

Når fikk kvinner stemmerett i Norge?
Hvilken idrettsgren driver Marit Lundby med?
I hvilken by kan du nyte utsikten fra Bjørumsklumpen?
Hva heter reinsdyret som reiser med Anna for å finne Snødronningen?
Hvilket år vant Morten Heggdal farmen?

1913
Skihopp
Namsos
Svein
2013

_____________________________________________________________________________________________

Fasit Lekamøya Spiseri
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hva heter Ewa Lyczkowska til mellomnavn?
Hva heter den nye presten vår?
Hvor mange dyr hadde Moses med seg i arken?
Hvor ble Venke Strat Thorsen født?
Hva er gateadressen til Lekatun?
Hva heter den nye læreren på skolen?
Hvem har Siv Aune vært gift med?
Hvor mange elever er det på Leka skole?
Hva heter Beathe Mårviks mamma?

Lucy Luke og Pikachu

Finnbeck og Fia

Langbein

Barbara
Johannes Kvangarnes
Ingen, det var Noa
Arendal / Tromøya
Leknesveien 67
Frode Aarflot
Siv har ikke vært gift
63
Svanhild

Viggo

Olaf

Fyrstikkoppgaven: flytt 2 fyrstikker og få høyest mulig tall:

_____________________________________________________________________________________

Fasit Barnehagen:
1.
2.
3.
4.
5.

Når ble Leka barnehage åpnet 1. gang?
Når åpnet «ny» barnehagen (årstall)?
Hvor mange barn går i Leka barnehage i år?
Hva heter rektor på Leka skole?
Hegre, måke, struts, storspove, blåmeis, gås, kråke
Sjur, tjeld, kjøttmeis. Hvilke tre av disse er trekkfugler?
6. Hvor mange klosser er det i glasset?
7. Hva heter nyansatt kommunalsjef for oppvekst og familie?
8. Fortsett sangen:
Alle fugler små de er kommet nå tilbake
Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem

1980
2018
23
Jon Einar Kristensen
Storspove, tjeld og gås
63
Ivar Hatland
Gjøk og sisik, trost og stær, synger alle
dage
Furet værbitt over vannet med de
tusen hjem

Hvilken blomst er dette?
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Hestehov

Hvitveis

Løvetann

Blåveis

Påsekliljer

Hvem er dette?

Bjørg Elin
Elisabeth
Lars Erik
Oddvar Aardahl
Ruben Elvebakken
Ulriksen
Helmersen
Holand
____________________________________________________________________________________

Fasit Brigtdalen:
1.
2.
3.
4.

Hvor mange m.o.h. er Vattind?
Hvilket år ble Leka kirke bygd?
Hvor langer Lekaferja?
Hva heter disse tresortene?

Furu

Lønn

418 m.o.h.
1867
55,8 m

Osp

Gran
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Fasit Skeishavna:
Hvem er dette?

Byer og steder i Norge:
Levde ikke
VARDØ
Telefonkiosk
RINGEBU
Ti rom og kjøkken
ELVERUM
Stygg by
GRIMSTAD
Redd ikke alle
BERGEN
Idiotisk binge
DOMBÅS

Hovedsteder (stokk om på bokstavene)
ORIKA
Kairo
GASITONA
Santiago
IBJENGI
Beijing
VAKRYEJKI
Reykjavik
DARDIM
Madrid
TWOAAT
Ottawa

Hvilket tall mangler?
Tallet 6.

Finn ordene:

Orientering
Tokio
Stork
Malene Storm
_____________________________________________________________________________________________
Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker fredag 11.juni
Frist for innlevering av stoff er mandag 7.juni
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74 38 70 00 post@leka.kommune.no
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PÅ LEKA BLIR LØRDAG

5.

JUNI KL. 11.00 – 16.00.
For årets 2.- 4. Klassinger
Brev med INVITASJON kommer i posten
(Følg med i postkassen)
AVSLUTTNINGSGUDSTJENESTEN ER
KL. 15.00
Da vil Tårnagentene får tegneserieboka:
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AKTIVITETSKALENDER
Onsdag 2.

Kl 1045-1445

Tirsdag 8.
Tirsdag 8.

Kl 1030
Kl 1500-1730

JUNI
Utopi-verksted – visjoner for
lokalsamfunnet Leka
Formannskapsmøte
Rulle – gjenvinningsmottak

Tirsdag 8.

Kl 2000

Årsmøte i Coop Leka SA

Torsdag 17.
Tirsdag 22.

Kl 1030
Kl 1500-1730

Kommunestyremøte
Rulle – gjenvinningsmottak

Herlaughallen
Lekatun
NTE-bygg
Grendehuset
Vonheim
Lekatun
NTE-bygg

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
74 17 60 20
Veterinærvakt
74 39 91 66
Kontakt ved påkjørsel av dyr, Leif Pettersen
95 82 65 28
Leka sykestue
47 50 86 05
Hjemmesykepleien
90 11 05 72
Pasienttelefon, sykestua
47 51 50 10
Helsekoordinator Brita Myrvold
46 91 87 69
Helsesykepleier Gunnhild J. Gutvik
47 05 11 35
Fysioterapeut Arnfinn Holand
Kirkekontor
Sokneprest Johannes Kvangarsnes
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
97 13 32 48
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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