Nr.22/22
11.november 2022
Utgiver Leka kommune
Leka kommune har nå ansatt ny helsesykepleier på
helsestasjonen.
Maja Furre begynte som helsesykepleier 1.november.
Kontaktinformasjon – tlf 977 31 678 – epost: maja.furre@leka.kommune.no.

Julemarked på Fjellvang -

Solsemveien 76
19. november klokken 1100-1500.
Det blir salg av risengrynsgrøt m/saft og kaffe m/nåkkå attåt.
Loddsalg på bok. Gevinst: Gavekort på Cafe Flora, verdi 1500,Kom innom for en kaffe og en hyggelig førjulshandel.
Hilsen julemarkedskomiteen
(For utstillere: Marit Østby mottar påmelding. Pris: 100,- for et bord og 50,- pr ekstra
bord. Skolebarn får et bord gratis og 50 ,- pr ekstra bord. Marit mobil: 902 27 408
Påmeldingsfrist 10. november. )

Turneteateret Trøndelag viser forestillingen Bondetinget
i Herlaugshallen søndag 13.november kl 1900.
Velkommen
En liten rapport fra Bygdekvinnelaget i Leka.
Torsdag 3. nov. var det strikkekaffe på E-verksbygget. Hyggelig stemning og ivrige hender.
Fra kl. 20.00 ble vi undervist i hvordan vi kan lage surkål på tysk, "sauerkraut", eller
kanskje kan vi kalle det fermentert kål også..
Eva Stene viste oss hvordan finsnittet kål og litt salt kunne eltes til kålen ga fra seg all
saft, og siden ble den stappet på glass for å fermentere. En overraskende arbeidssom og
nitid prosess. De som ville prøve fikk veiledning og alle (som ville ha) fikk med seg et
glass med surkål hjem. Det skal stå alle i 7 uker før det er klart til å spises. Spennende for
den som ikke har prøvd denne varianten av surkål før.
Ellers kommer det en loddbok med et strikket slumreteppe som hovedgevinst, samt noen
flere hyggelige mindre gevinster i tillegg. Trekning før jul. Lodd koster kr. 10.- pr. stk.
Opplysninger om loddboka blir hengt opp på butikkene.
Neste strikkekaffe blir torsdag den 17.november.
Alle som har lyst kan komme, med eller uten håndarbeid. Det er det sosiale samværet som
er det viktige. Og vi ønsker gamle og nye venner velkommen. Det blir nok utlodning som
vanlig også, om vi tar med en liten ting. (Lodd kr. 10,-)
Døra åpnes kl. 19.00 men du kan komme senere hvis det passer deg bedre.
Kaffe /te og noe attåt koster kr.20,-.
Kom en tur da vel. Velkommen er du.
Det er lurt å ta med en kopp ( selv om vi har pappkrus på luringa.)
Med hilsen styret for Bygdekvinnelaget
v/ Bitte.
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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 material, så vi lurer på om noen har noe som de
er villig til å gi bort? Eller kanskje har noe planker og materialer til overs. Det hadde vert
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

Dette skjer for barn og unge i Leka menighet:

med overnatting i Leka kirke for årets 5.-7. klassinger blir lørdag 26.11. til søndag 27.11.
Invitasjoner kommer i posten noen uker før, og de som melder seg på inviteres også til
Før-LysVåken-treff i Leka kirke TORSDAG 17.11. KL. 14.45.- 16.15.
Håper med dette at foreldre kan merke seg disse datoene.
Hilsen Eldrid Ramstad, trosopplæringsleder

Leka Sokn - gudstjenester
Gudstjeneste i Leka kirke

27.11.2022, kl.12.00

2

3

4

Noen av de fineste øyeblikkene i livet er planlagt.
I Leka kommune har det blitt vedtatt at vi skal følge « Leve hele livet» reformen.
Reformen «Leve hele livet» har mange fine områder som vi på Leka skal jobbe med.
I reformen er det ett hovedområde som vi gjerne vil sette fokus på nå.
Planlegg egen alderdom
Start med å se litt på brosjyren som ligger ved.
Noen av de fineste øyeblikkene i livet er planlagt.
Her er det bilde av et brudepar, og bryllupsdagen er vel noe av de mest planlagte dagene i
vårt liv.
Men hva med alderdommen?
Hva når du og jeg blir pensjonist?
Hva har vi planlagt når dagen kommer og du skal gå av med pensjon?
Har vi god helse, og skal vi ut på reise akkurat så ofte som vi bare vil, eller har vi allerede
fått litt nedsatt funksjon og må tilpasse boligen?
Eller kan jeg tenke at jeg kan bli dårlig til bens en vakker dag, så det er lurt å tilpasse
boligen min allerede litt nå, mens jeg skal rive litt vegger og tak allikevel?
Jeg er bare i 50-åra, det skal jeg vel ikke tenke på nå, mens jeg er i full jobb, eller?
Og jeg vil bo i mitt hus og hjem helt til jeg er 100 år.
Slik vil jeg ha det, tenker jeg, men når jeg er 92 år, da vil alle dørstokkene bli et problem,
og den bratte trappa opp til soverommet i annen etasje, og trappa ned til kjelleren hvor
fryseren står. Hva med inngangen, kommer jeg meg enkelt og trykt inn og ut?
Og jeg skal drikke kaffe sammen med mine venninner hver dag, når jeg endelig kan slutte
å jobbe, eller blir det slik da?
Er alle fortsatt like spreke da? Kanskje jeg kan få noen nye venner selv om jeg er 50 år, bli
med i en forening, eller dra på strikkekafe eller bli med i hogstlaget kanskje.
Er det virkelig så morsomt å bare sitte og drikke kaffe hele dagen, eller bør jeg allerede nå
skaffe meg en hobby som jeg kan drive med når jeg går av med pensjon?
Kanskje kan jeg bli støttekontakt eller besøksvenn, slik at de som er riktig gamle får litt
ekstra besøk og kan dra på en artig aktivitet sammen med meg, både sosialt og slik får jeg
nye venner!
Vi ønsker at denne lille brosjyren blir brukt til refleksjon.
Ta den med deg bort til naboen, snakk med din familie, bruk den som samtale når dere
møtes i deres foreninger. Kanskje har akkurat du reflektert over dine planer for veien
videre, og kan være til stor hjelp for andre som ikke har kommet så langt som deg.
Mangler dere brosjyrer ta kontakt med undertegnede eller stikk innom kommunen eller
Helsesenteret hvis dere ønsker flere.
Vi kommer til å oppsøke en del lag og foreninger og er å finne på butikken hvor vi gjerne
ønsker å reflektere sammen med dere.
Ønsker dere alle en strålende god helg
Vennlig hilsen
Werna Arntsen, Saksbehandler Brukerkontoret og
Beate Johansen, Folkehelsekoordinator

Takk
Takk for oppmerksomheten, blomster og hilsninger
på min 85 års-dag.
Hilsen Birger Aune
Tusen hjertelig takk for gaver, blomster og gratulasjoner på min 75 års-dag.
En stor takk til «de gode hjelperne» også.
Hilsen Willy
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Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker; fredag 25.november 2022. Frist for
innlevering av stoff er mandag 21.november 2022. Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff,
tlf. 74387000 post@leka.kommune.no
Du finner også Lekaposten på www.leka.kommune.no
6

Veglys Nord – årsavgift 2022
For å kunne opprettholde ordningen med veglys er vi helt avhengig av at alle bidrar
til fellesskapet.
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AKTIVITETSKALENDER
Søndag 13.
Lørdag 19.
Mandag 21.
Onsdag 23.
Mandag 12.

November
Kl 1900
Turneteateret: «Bondetinget»
Kl. 1100-1500 Julemarked
Kl 1530-1730 Ettermiddagstreff - Juleavslutning
Kl 11.45
Formannskapsmøte
Desember
Kl 10.45
Kommunestyremøte

Herlaughallen
Fjellvang, Solsem
Leka Brygge
Lekatun
Lekatun

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
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