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Nr. 24/19 Lekapostens julenummer      

             
Utgiver:               Leka kommune      Dato: 20.desember  2019  

 

Vi ønsker deg en fredfull jul  
og et riktig godt nytt år! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste utgave av Lekaposten kommer om 3 uker, fredag 10.januar.  

Frist for innlevering av stoff  er mandag 6.januar. 

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

 

Reduserte åpningstider på Lekatun (administrasjonsbygget)  
I tillegg til helligdagene er alle kontorer stengt følgende dager i jula: 

julaften, fredag 27.desember, mandag 30. og tirsdag 31.desember. 

Onsdag 8.januar  

Kommunen går ved årsskiftet over til nytt elektronisk post- og arkivsystem, og alle brukere 

deltar på kurs onsdag 8.januar fra kl.1200 og ut dagen. Det innebærer at områdeledere og 

saksbehandlere ikke er tilgjengelige i dette tidsrommet, og servicekontoret vil være stengt.  

Vi tar sikte på å holde sentralbordet åpent som vanlig.  

Mandag 13.januar 

Alle ansatte på Lekatun og ved teknisk etat deltar på kurs. Vi ser oss derfor nødt til å holde 

stengt for publikum denne dagen. Sentralbordet vil ikke være betjent.    

 

Åpningstider ved legekontoret  
Legekontoret er stengt julaften og nyttårsaften. 

Tredje juledag er kontoret betjent som på ordinære fredager:  

det ikke legesekretær til stede, men legen har telefontid mellom 1100 og 1200. 

Direktenummer til legekontoret er 743 87 038. 

Legevakt hele døgnet; ring 116 117. 

Husk å bestille medisin og resepter før jul hvis du trenger det! 

Med ønske om ei god jul og et godt nytt år fra oss på legekontoret! 

               

Har du husnummer? 
Har du fått opp nummer på huset/fritidsboligen din? 

Husk at du som huseier/hytteeier er pliktig å sette opp husnummer jf. adresseforskriften.  

Både veinavn og husnummer vises i de digitale systemer (på GPS-er, Norge i bilder mm). 

Så derfor er det fint at husnumrene kommer opp. 

Nummeret ditt kan du se på nettsiden www.seeiendom.no (klikk i eiendommen og 

adressen kommer opp). For spørsmål; kontakt Annette Pettersen, telefon 46881079. 

               

Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av 

bygninger fra 1.1.2020 
Fra 1. januar 2020 er det forbudt å fyre med mineralolje (fossil fyringsolje og parafin) til 

oppvarming av bygninger i Norge. Hensikten er å redusere klimagassutslipp. Kommunen er 

myndighet for å sikre at forbudet overholdes, blant annet gjennom å føre tilsyn med at 

byggeiere ikke fyrer med olje ulovlig. Når mange skifter fra oljefyring til andre 

oppvarmingsløsninger, vil det også være mange nedgravde oljetanker som går ut av bruk. 

Lekkasjer fra nedgravde tanker kan gi lokal forurensning av grunn, jord og vann. 

Kommunen er også myndighet for nedgravde oljetanker jf. lokal vedtatt forskrift.  

Det vil fortsatt være tillatt å fyre med biofyringsolje i de eksisterende oljefyringsanleggene. 

Det vil kunne kreve noe justering av anlegget før en overgang til biofyringsolje. Mer 

informasjon om dette vil leverandører av biofyringsolje besitte. Vurderer du å benytte 

biofyringsolje istedenfor mineralolje oppfordrer vil deg til å ta kontakt med din leverandør i 

god tid før vinteren.    

http://www.seeindom.no/
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Så er den her - jula 
Når jeg tenker på Leka-jul så ser jeg for meg en  

praktfull stjernehimmel. Da jeg var lita tenkte jeg at  

nattehimmelen var en mørk duk og at stjernene var  

små hull i duken, og at Gud hadde laget disse hullene  

slik at vi mennesker skulle få et glimt av paradiset  

bakom duken. Stjernene over Leka var derfor små  

smilehull for ei lita lekajente med forventninger i førjulstida. 

 

Mamma og pappa hadde ikke så mye å rutte med. Likevel klarte de hver eneste jul å 

oppfylle våre forventninger uten store fakter, eller kostbare gaver. Et av de kjæreste 

juleminnene mine er ikke en kostbar julegave, men når mamma og pappa hadde tatt seg 

råd til å kjøpe to nye kuler som skulle henge på juletreet. Vi var sammen da de ble pakket 

opp. Vi barna satt som trollbundet når vi så hvor vakre de var. Det var en hellig stund da 

de ble hengt på juletreet lille juleaften. Jeg har en av de to julekulene. Hver eneste jul har 

den hedersplassen på juletreet. 

 

Som foreldre og besteforeldre opplever vi barnas forventninger til å åpne julegavene. Noe 

som vekker våre egne minner om hvor spente vi også var. Mange av oss går i den fella at 

vi tror at jo flere ønsker vi oppfyller om kostbare gaver dess lykkeligere blir barna. 

Sannheten er vel at de fleste julegavene vi har fått gjennom livet er glemt. Det som ikke 

blir glemt er julepapiret gavene var pakket inn i, og at pappa og mamma hadde pyntet seg. 

Vi glemmer heller ikke lukta av julemat, lukta av juletre og appelsin, og synet av alle de 

levende lysene i stua. Det som vi også husker er den gode følelsen når det spraket i 

vedovnen og at alt omkring oss var i rødt og grønt. Enkelte år hang snøen hvit og tung på 

grantrærne utenfor. Jeg husker også at jula var ikke skikkelig i gang før stillheten senket i 

stua da Sølvguttene sang julen inn. Og størst av alt på julekvelden var da pappa leste 

juleevangeliet før middagen. 

 

Jula tilhører først og fremst familien. Vi kjenner hvor godt det gjør at vi kan være sammen. 

Nettopp derfor blir juletida utrolig tøff for de som har miste nære familiemedlemmer eller 

gode venner. Jula er ikke særlig snill mot dem, fordi jula forsterker savn og lengsel. Det er 

mange i det lille samfunnet vårt som denne jula kikker bort på en tom stol. For noen 

skjedde tapet brått og uventet. Andre opplever at de selv er for syke til å feire jul, eller at 

noen av deres kjære er for syke til å være sammen med dem i jula. Uansett er de vi er 

glad i uerstattelige og det finnes ingen medisin mot savnet. Vi er få nok i Leka til at vi alle 

kjenner de som har mistet noen, de som er syke, eller som ikke kan være sammen med 

sine kjære på grunn av sykdom. Derfor vil vi alle tenke på dere og være med dere i savnet 

og sorgen i jula. 

   

Vi har bak oss et turbulent år på mange vis. Det har oppstått skillelinjer, men de er ikke 

verre enn at vi som voksne mennesker bør gå foran som gode eksempler og legge dette 

bak oss. For en ting er jeg helt sikker på. Vi ønsker alle det beste for heimplassen vår. La 

oss derfor bruke juledagene til ettertanke og ta fatt på nyåret med felles ønske om at vi 

sammen skal bidra til at Leka, også i framtida skal være det beste sted på denne jord. 

Nå skal vi kose oss og nyte juletradisjonene. Husk å gi alle en god klem. 

God jul til dere alle! 

 

Elisabeth  

Ordfører 
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Kjære alle lesere av Lekaposten – og som ble begeistret for familiemusikalen «Ørnerovet» 

sommeren 2019.  

Takk for meget god støtte fra alle og enhver –Om en var publikum, medhjelper, 

skuespiller, scenearbeider eller på annen måte bidro – dere var med på en suksess.  

Styret melder herved at familiemusikalen «Ørnerovet» settes opp også i 2020  

– i dagene 17. til 19. juli. 

Starten på billettsalget meldes på facebooksidene: Herlaugsgildet og Lekværingen. 

Styret for Herlaugsgildet ønsker alle en fortjent juleferie og ønsker velkommen til nye  

opplevelser på spelplassen i Frøvik i 2020. 

               

 

Leka Idrettslag blir 100 år i 2020 
Kan du tenke deg å sitte i en komite for 100 årsjubileet til Leka IL? 

Ta kontakt med Aina Hege Haug 915 73 553. 

               

 
 

 

 

 

 

 

 
Servering og kanskje blir det noe mer? 

 

Alle er hjertelig velkommen! 

Hilsen Fotballgruppa 
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LEKA IL MED JULECUP og BASSENG 2. JULEDAG 
I år som tidligere år vil JULECUP i fotball spilles i Herlaughallen 

2. juledag, dvs torsdag 26.desember fra 12.00 til ca. 1600. 

Det spilles både herre- og dame-klasse, og det er vandrepokal i begge klassene. 

Aldersgrensen for herrene vil være fra 8. klasse og oppover.  

For damene vil grensen være fra og med ungdomsskolen, og oppover.  

NB! Maks 6 spillere!!!!.  

Julecupen har vært en suksess i de ti årene den har vært arrangert, og vi 

håper derfor at flest mulig stiller opp til denne trivelige dagen.   

Dette er en fin anledning til å møte gamle kjente til en trivelig prat.  Vi 

håper flest mulig kommer seg ut av godstolen denne dagen og trimmer 

bort noe julefett  

Turneringen er åpen for publikum. 

Salg av kaffe og noe å bite i kl. 1300-1500 

 

Påmelding:  Vegard  97 52 84 13 - frist for påmelding er lillejulaften 

 

Julecup  2. juledag også for yngre klasser. 
Også i år vil Leka IL også gi yngre årsklasser mulighet til å spille en liten fotballkamp. 

Derfor oppfordrer vi alle fra 1.-8. klasse, fastboende og besøkende om å møte opp i 

Herlaughallen 2. juledag ca kl. 1300 , så deler vi inn lagene etter hvem som møter opp. (Vi 

deler gruppen i to kamper: 1.-4.kl. og 5.-8.kl.) 

 

Åpent basseng for alle 2. juledag kl. 1330-1500 
Samtidig som julecup i fotball arrangeres i Herlaughallen, har vi bassenget åpent for alle 

som har lyst til å bade.  

Det selges kaffe og noe å bite i. Inngang kr. 10,-  

               

Medlemskontingent i Leka IL 2020 
Ungdom og voksne som er med på svømming, småbarnstrim,  

ballspill, fotball, badminton, spinning, step, styrke  med m.m. - dvs  

ALL aktivitet 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! 

 

  
 

Det er også mulig å betale kontant/vipps til Annette Th. Pettersen og Kjell Arve Sønnesyn 

Innbetalt kontingent sikrer at vi kan drive med alle aktivitetene til glede for store og små. 

Hilsen Styret i Leka IL 

               

INGEN BETALING - INGEN FORSIKRING! Konto: 4212 18 77885 
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2T 2020- vi starter opp torsdag 2.januar! 

 
Timeplan 2T Leka IL 2020  

Før man kan benytte seg av 2T må man først ha betalt medlemsavgift i Leka IL.  

kr 500 per familie, 

kr 300 per voksen. 

Kontonr Leka IL; hovedlaget 4212 18 77885  

 Pris for kun å være med på instruktørøkter samt bruk av treningsrom i 

åpningstiden.:  

o kr 300 per halvår for voksne eller 

o kr 500 for hele 2020. 

 Bruk av 2T utenom åpningstidene med brikke mandag–søndag, kl.06.00-22.00 

o Voksen: kr 500 per halvår, eller kr 800 for hele 2020 

o Student/ungdom: kr 250 for hele året 

Inkluderer fri adgang til spinning og styrkeøkter. 

Kontonummer Leka IL; 2T 4212 21 54992 

               

 
Styret i Fagforbundet Leka ønsker alle gamle og nye 

medlemmer en riktig God Jul og et Godt Nyttår. Takk for årene som vi 

har hatt som egen fagforening, nå ser vi framover og gleder oss til å 
være en del av en stor fagforening i Ytre Namdal. Sammen blir vi 

sterke. Fagforbundet står  for Omtanke, Solidaritet og Samhold. 

 

               

Julefest 3. juledag på Fjellvang, Solsem 
Musikk ved Even & Håvard   

Pent antrekk med juleeffekt  
(julehatt, julekuler, glitter, pepperkake, engel, o.l.)  

Premierer beste antrekk!  
Nedre aldersgrense er 15 år 

Bar med alle rettigheter  
Inngang kr 200 

Dørene åpner kl. 2100 
Velkommen!  

Arr. Grendehuset Fjellvang 

 

Kl Mandag Tirsdag Torsdag 

19:00 Div Styrke/kondisjon/ 

Uttøyning 

  

19:30  Spinn 45/styrke Spinn 45/styrke 
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Gudstjenester i Leka sokn 2020 
Søndag 19.01.2020  11:30 Gudstjeneste Leka kirke 

Søndag 2.02.2020  11:30 Gudstjeneste Leka kirke 
Søndag 1.03.2020  11:30 Samtalegudstjeneste Leka kirke 

15:00 Gudstjeneste Gutvik bedehus 
               

 

 

 

Vi vil rette en stor takk til dere alle for vennlig deltakelse,  

blomster og pengegaver til Leka sykestue i anledning Jorunns bortgang.  

(Det var per 18.desember kommet inn noe over 23 000 kroner.) 

En spesiell takk til hjemmesykepleien og uteseksjonen for fantastisk hjelp og 

service. Dette gjorde at Jorunn, etter eget ønske, kunne avslutte livet hjemme, 

med sine nærmeste rundt seg. 

Svein Tore med familie.  

 

 
 

Hjertelig takk for gaver, blomster og hilsener på 80-årdagen! 

Hilsen Bjørg Guttvik 

 

 
 

Vi önskar alla Lekaväringar en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 2020! 

Rune och Gunilla i Sverige 
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ÅPNINGSTIDER  

COOP MARKED LEKA  

JULA 2019 
FREDAG 20.DESEMBER 09:00 – 19:00 

LØRDAG 21.DESEMBER 10:00 – 16:00 

SØNDAG 22.DESEMBER STENGT 

MANDAG 23.DESEMBER 09:00– 19:00 

JULAFTEN   09:00 – 13:00 

1. OG 2. JULEDAG  STENGT 

3. OG 4.JULEDAG  10:00 – 16:00 

5. JULEDAG   STENGT 

6. JULEDAG   10:00 – 16:00 

NYTTÅRSAFTEN  10:00 – 15:00 

1. NYTTÅRSDAG  STENGT 

TORSDAG 2.JANUAR:  

VARETELLING, ÅPENT  16:00 – 19:00 

Vi ønsker alle våre medlemmer og kunder  

ei riktig god jul og et godt nytt år!  

 

ÅPNINGSTIDER  

JUL OG NYTTÅR  

JOKER HUSBY  
FREDAG 20.DESEMBER  09:00 – 20:00 

LØRDAG 21.DESEMBER  09:00 – 18:00 

SØNDAGSÅPENT 22.DESEMBER 14:00 – 18:00 

MANDAG 23.DESEMBER  09:00 – 20:00 

JULAFTEN    09:00 – 13:00 

1. OG 2. JULEDAG   STENGT 

3. JULEDAG    09:00 – 16:00 

4.JULEDAG    09:00 – 18:00 

5. JULEDAG    STENGT 

6. JULEDAG    09:00 – 16:00 

NYTTÅRSAFTEN   09:00 – 16:00 

1. NYTTÅRSDAG   STENGT 

FYRVERKERISALG 27. – 31.DESEMBER. 

God jul og godt nytt år til alle våre kunder! 

               

Salg av ved 
Ved selges i små og store sekker. 

Kontakt Torgrim Furre på telefon 48197519 

 

 

 
 



10 
 

 

 

Nyttige telefonnummer      

Leka kommune, servicekontoret   kl. 10.00 – 14.00  tlf  74 38 70 00  

Publikumsåpne kontorer forøvrig        kl. 10 .00 – 14.00  post@leka.kommune.no  

        www.leka.kommune.no   

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 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    

Turistinformasjon       74 39 97 70 

Foldafjord (hurtigbåt Leka – Namsos)    41 51 36 22 

 

MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER 

DESEMBER 2019 

Fredag 20. Kl.1800 Fotballavslutning Herlaughallen 

Torsdag 26. Kl.1200-1600 Julecup Herlaughallen  

Torsdag 26. Kl.1500 Juletrefest Gutvik bedehus 

Fredag 27. Kl.1300 Juletrefest Fjellvang, Solsem 

Fredag 27. Kl.2100 Julefest Fjellvang, Solsem 

JANUAR 2020 

Mandag 13. og 

tirsdag 14. 
Hele dagen Folkevalgtopplæring Lekatun 

Tirsdag 14. Kl.1500-1730 Rulle gjenvinningsmottak Ved NTE-bygget 

Tirsdag 21. Kl.1030 Formannskapsmøte Lekatun 

Torsdag 30. Kl.1030 Kommunestyremøte Lekatun 

Fredag 31. Kl.1900  Lokal mønstring UKM Herlaughallen 

FEBRUAR 2020 

Tirsdag 11. Kl.1030 Formannskapsmøte Lekatun 

Tirsdag 11. Kl.1500-1730 Rulle gjenvinningsmottak Ved NTE-bygget 

Mandag 17. til 

fredag 21. 
 Skolens vinterferie  

Torsdag 27. Kl.1030 Kommunestyremøte Lekatun 

mailto:post@leka.kommune.no
http://www.leka.kommune.no/

