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Nr.19/22       30.september  2022    Utgiver Leka kommune 

HERLAUGHALLEN 

Onsdag 5. oktober kl. 19.00 
 

I annerledeslandet Norge, hvor annerledes 
kan du være? 
Aldri før har så mange barn fått en diagnose. 
Diagnoser kan gi en forklaring og være ønsket, 
men også være et stempel det er vanskelig å 
akseptere og umulig å leve med. I «IDIOT!» 
spør vi hvordan en merkelapp kan endre et liv, 
og hvordan det er å være forelder når barnet 
ditt faller utenfor.   

I 1903 ble Statens Abnormskole startet på 
Røstad. Barn og ungdom som falt utenfor 
samfunnets normer ble sendt til spesialskolen. 
Da de ankom Røstad med toget var det satt opp 
tribuner på stasjonen for at folk skulle få se 
«toillingan», som de ble kalt. Med tiden endret 
begrepene seg fra åndssvake til evneveike, fra 
tilbakestående til utviklingshemmede. Felles for 

barna og ungdommene var at de ikke passet inn i tidens normalitetsbegrep og krav som folkeskolen hadde. 
Med utgangspunkt i historier fra Røstad skriver dramatiker og regissør Nina Wester en fortelling om normalitet og 
hvordan samfunnet sorterer mennesker i ulike kategorier og diagnoser. Stykket er basert på intervjuer med personer 
som bodde og jobbet på spesialskolen, og med foreldre til barn som i dag blir sett på som annerledes. 

På scenen står 4 skuespillere som vever personer og tider inn i hverandre, og spiller historier fra vårt eget fylke som 
aldri før har blitt fortalt. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Billetter kan kjøpes:      IDIOT! | Turnéteatret i Trøndelag (turneteatret.no) 

 
 

https://www.turneteatret.no/forestillinger-og-aktiviteter/idiot
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                Informasjon fra Leka kommune 
  

               

HELSE I SENTRUM – nye steg på veien 
Prosjektet Helse i sentrum tar nye steg. 24.-25. august var Anne-Ruth Jangaard fra 
Komposium utvikling i Leka for å arbeide med framtidas helse- og omsorgstjenester 

sammen med kommunalsjef Helga Bogen Størseth og en rekke andre medarbeidere. 
Visjonen i handlings- og økonomiplanen står som overskrift over arbeidet: Å skape gode 

vilkår for innbyggerne i Leka kommune i et leve hele livet-perspektiv, bygd på verdiene 
trygghet, trivsel og kvalitet. Arbeidet vi står midt oppe i skal bidra til å realisere denne 

visjonen.  
Det er et mål at innbyggerne i Leka skal kunne mestre sitt eget liv og ha mulighet til å bo i 
eget hjem så lenge som mulig. Den enkelte har her et ansvar, frivilligheten er viktig for 

trivsel og et godt liv, og kommunen bidrar på ulike måter gjennom folkehelsearbeid og 
forebyggende tiltak. Kommunen fortsetter satsingen på hjemmebaserte tjenester av god 

kvalitet. I likhet med andre kommuner må også Leka arbeide godt med hvordan ressursene 
skal brukes slik at innbyggerne som trenger mest hjelp kan få god bistand. Innbyggerne 
skal ha trygghet for at de får hjelp ved behov, selv om tjenestene ytes på andre måter enn 

tidligere.  
Det arbeides også med å knytte til seg riktig kompetanse for tjenestene. Vi vet at tilgangen 

på nok og rett kompetanse vil bli en utfordring framover. Derfor er det viktig å jobbe med 
et godt arbeidsmiljø og en drift av tjenestene som gjør det interessant og attraktivt å jobbe 
i Leka. 

Alt utviklingsarbeidet legger grunnlaget for å utvikle et godt helsebygg for kommunen. 
Hvordan man skal jobbe, legger føringer for hvordan bygget skal utformes. Det er nå utlyst 

konkurranse for å knytte til seg entreprenør og andre funksjoner som skal hjelpe 
kommunen å utvikle det som trengs, ut fra kommunens behov. Dette er en spennende 
fase, og vi håper gode leverandører ønsker å være med å realisere prosjektet i Leka. Det er 

fortsatt mye som er uklart knyttet til hva som skal bygges, men det er en prosess som 
skyter fart når leverandør kommer inn. 

14. og 15. september var Espen Solheim-Kile fra WSP i Leka og holdt orienteringsmøter for 
politikerne og administrasjonen. Anne-Ruth informerte via Teams om arbeidet med 
tjenesteutvikling, før Espen gikk grundig gjennom konkurransen som er utlyst og hvordan 

det skal jobbes med å utvikle nye fasiliteter.  
               
 

TIL UNGDOMMEN – GÅ INN I DIN TID 
Av Elisabeth Helmersen - Ordfører 
 

Nå er det ganske nøyaktig et år til neste kommunevalg. Noen av dere vil få spørsmål om å 
stille på ei politisk liste – sånn er det bare. 

Det jeg hører når jeg snakker med noen av dere unge, er at det er utenkelig å engasjere 
seg, - av flere grunner. Eksempler jeg hører er: For mye krangling, baksnakking, for 

travelt, det får andre holde på med osv. 
Det er 15 medlemmer i kommunestyret i dag. Det er relativt få unge. Dette er ikke 
bærekraftig, vi som har tatt et demokratisk ansvar kan ikke holde på til evig tid. Det er så 

utrolig mange fine verdier i Lekasamfunnet. Det er store muligheter til å utvikle Leka enda 
mer i positiv retning. Nå er det dere unge som må være med å prioritere når veien videre 

skal stakes ut. Flere av dere har små barn som trenger god barnehage og skole, flere har 
foreldre som kanskje trenger at helsevesenet vårt skal fungere bra. Deres engasjement 
trengs! 

For mange år siden, kjørte jeg Jens Stoltenberg til Verdal videregående skole der han 
skulle holde et innlegg til elevene på skolen. Jens sa følgende til elevene: «hvis dere leter 

etter det partiet der dere er enige med partiet i absolutt alt, så vil dere ikke finne et slikt 
parti. Dere må finne det partiet som dere er mest enige med, og engasjer dere der.» 
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Slik er det i Leka også. Lekasamfunnet trenger flere unge, finn det partiet du er mest enig 
med, og bruk kreftene dine der. Leka trenger deg,- så gå inn i din tid! 
               

Ledige faststillinger og vikariater i barnehagen og 

skolen: 

Lærer, barnehageassistent og pedagogisk leder. 
Kort søknadsfrist! 

Se utlysningstekst på www.leka.kommune.no 
               
 
                                                                                                        

 
 

 
Kunngjøring om igangsatt arbeid med 

detaljreguleringsplan etter PBL §12-3 
Det varsles herved om at område på kart ovenfor ved Einvika i Leka kommune planlegges 

regulert med sikte på utbygging med utleiehytter. Planen dekker et areal på ca 17 da og 
har navn Detaljregulering Einvika hytteområde – 10/16. Forslagsstiller er JAA UTLEIE AS 
og fagkonsulent er firma Ing. Jorleif Lian AS 

 
Opplysninger om planarbeidet vises på https://www.leka.kommune.no 

Informasjon kan også fås ved sende mail til Ing. Jorleif Lian AS (bjorn@lianas.no) 
 
Innspill til planarbeidet sendes til Ing. Jorleif Lian AS  innen 15.november 2022. 

 
Leka kommune har i oppstartsmøte avholdt 23.03.2022 vurdert at planen faller inn under 

forskrift om konsekvensutredning. Konsekvenser utredes i planprogram og 
planbeskrivelsen. 
 

http://www.leka.kommune.no/
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Livet på småbarn 
Barna på småbarn er mellom 1år og 3år, og jo yngre barn er, desto viktigere er det å ha fokus 
på trygghet, omsorg og nærværende voksne. I Rammeplan, som er barnehagens læreplan, står 
dette: 
«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og 
nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I 
barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de 
har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og 
personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring.»  
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Siden det har vært en lang sommerferie for alle, og siden det begynner nye barn i august, er 
høsten tilvenningstid. I tilvenningstiden tar vi det litt med ro, blir kjent med nye barn, og trygger 
«gamle» barn etter sommerferien. Det viktigste er å være der for de, gi de omsorgen de 
behøver, hjelpe de inn i lek og trygge de i alle situasjoner i løpet av barnehagedagen. For å 
forstå hva barna prøver å fortelle oss, må vi hele tiden være tett på, og lære oss deres 
uttrykksmåter.  

Vi lager familiehus til hvert barn på høsten. Dette er en form for trygghet for barna. De kan gå å 
se på bildene av sin familie, og vise de stolt frem for andre barn og voksne. Når husene er laget 
ferdig, presenterer vi ett og ett i hus i samlingsstunden, til barnets store glede.  
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På småbarn er barna våre veldig glad i å skape. Vi har laget ulike fisker, maneter, sjøstjerner og 
havmalerier, siden vi har «livet i havet» som årstema. Barna blir kjent med ulike materialer i de 
ulike formingsaktivitetene, og får selv bestemme hvilke typer/farger de ønsker å bruke når de 
lager noe. 
 

 
 
I tillegg lager vi ulik høstkunst fremover, og barna har fått male seg selv. Vi har tegnet omrisset 
av alle barna, for så å la de male omrisset av seg selv.  Det er stas å se seg selv henge på 

veggen😊  
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En dag i uka har vi turdag. Da går vi gjerne en liten tur til skogen, skolen eller andre plasser 
som ikke ligger så langt i fra barnehagen. På turene våre er det viktig at barna får gode 
opplevelser med det å være i naturen, at de kjenner på mestring og glede og at de utforsker alt 
det naturen har å by på. I løpet av høsten har vi blant annet hatt samling ute i skogen, utforsket 

mark, tusenbein og snegler og vi har spist tyttebær       Stein og pinner er også utrolig 

spennende og morsomt å plukke når vi er på tur! 
 
Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få 
oppleve naturen som arena for lek og læring. (Rammeplan) 
 

  
 
(Samtykke for bildebruk er gitt) 
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Tusen takk 
Vi i Leka barnehage 

ønsker å takke Leka 

Sanitetsforening for 

støtten til kjøp av 

kjøkkenmaskin. De 

støttet oss med  

5000 kr.  

Nå blir det blant 

annet gode og 

hjemmelagde brød 

hver dag i Leka 

barnehage       

 

 
               

Lærlingen Martin      
Han begynte som vikar i 2017, og ble etter skolegang på videregående, lærling som barne- 
og ungdomsarbeider i Leka barnehage i 2020. I tiden han har vært med oss her, har han 
jobbet med alle deler av barnehagehverdagen, og liker aller best når musikken står på full 

guffe       

Vi i barnehagen takker for tiden sammen, og ønsker deg lykke til på veien videre.  

Gratulerer som barne- og ungdomsarbeider! 
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Leka Sokn 
Høsttakkefest med utdeling av kirkebok  02.10.2022, kl.12.00 

Allehelgensgudstjeneste    06.11.2022, kl.12.00 
Gudstjeneste     27.11.2022, kl.12.00 
               

Her kommer bilde av de konfirmant jubilantene som var 

tilstede i Leka kirke 11.9. 
 
Ettersom konfirmant jubileene i 2020 og 2021 ble avlyst pga Covid-19, så samlet vi hele 9 

konfirmantkull denne dagen; konfirmanter fra 1950, 51, 52, 1960, 61, 62 og 1970, 71 og 
72 

 
Her er navn og hvilket år de ble konfirmert: 

 
1950: 

Jens Einar Aune 
Gerd Olaug (Johansen) Østevik 
Sigfrid Bergljot (Nikolaisen) Henriksen 

Kirsten Annie (Hemmingsen) Granås 
 

1951: 
Beathe Helene (Johansen) Olsen 

Aud Skogsholm 
 
1952: 

Birger Aune 
Håvard Roald Nymo 

 
1960: 
Tore Magnar Raymond Johannessen 

Harald Martin Martinsen 
Stein Terje Johansen 
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Nils Petter Helmersen 

Torbjørg Marie Leknes 
Solveig Marie (Jægersen) Eggen 

 
1961: 

Pål Husby 
Trond Pettersen 
Bjørnar Sten Johansen 

Greta Oddrun (Nikolaisen) Hanssen 
Grethe (Hagen) Haug 

Inger Johanne (Tobiassen) Johansen 
 
1962: 

Ole Emil Solsem 
Willy Anker Hansen 

Per Martin Lund 
William Roger Lund 
Kirsti Charlotte Østby 

 
1970: 

Kjell Øystein Elvheim 
Torbjørn Helmersen 
Torill Astrid (Hansen) Grande 

 
1971: 

Werner Johansen 
Ann Karin (Westgård) Kvaløy 
Aslaug Synnøve Nikolaisen 

Bente (Bakken) Julseth 
 

1972: 
Torstein Tveråmo 
Arild Haug 

Arne Leif Fjellseth 
Solbjørg (Jørgensen) Helmersen 

 
Prest: Johannes Kvangarsnes 
 

Fotograf: Linda B.R. Johansen, Leka Menighetsråd 
               

Leka Bridgeklubb inviterer til et grunnleggende kurs i 

bridge. 
Kurset har oppstart i månedsskiftet september/oktober. 
Bli med da vel! 

 
Påmelding hos Anders Larsen 
Tlf. 915 96 696 

Kursholder: Jostein Riseth 
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Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Leknes 

båtforening 11.10.22. klokken 20.00 på Cafe Flora  

 
Sakliste  
Sak 1  :  Åpning  / konstituering 

Sak 2 :   Valg av møteleder 
Sak 3 :   Godkjenning av møteinnkalling  og sakliste. 

Sak 4 :  Valg av styre , herunder leder og havnesjef. 
Sak 5 :  Valg av valgkomite. 

Sak 6 :  Behandling av vedtekter. 

Sak 7 :  Behandling av havnereglement. 
Sak 8 :  Fastsettelse av priser. 

Sak 9:  Eventuelt. 
 
Styret / Leknes båtforening 
v/ Tore Hagen 

 

Det er  ledige båtplasser ved nyanlegget , Leknes båtforening. 
Meld interesse for  medlemskap og /eller leie av båtplass til Tore Hagen 

tlf  : 95190892 
               

 Dette skjer for barn og unge i Leka menighet:  
Høsttakkefest med utdeling av kirkebøker til 
årets 4, 5 og 6 åringer blir søndag 2. oktober 

kl. 12.00.- 13.00.  

 
 

   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.  
               

Fjellvang, Solsem  
Julemarked 19.november 2022.  
Ytterligere info kommer.  

 
               
 

Åpningstider på biblioteket: 
 

Mandag  12:00  – 14:30 
Onsdag   17:00 – 20:00 
Torsdag  12:00 – 14:30 
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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 Gunnhild J. Gutvik  47 05 11 35    

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  91 16 03 06 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  
 
 

Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker; fredag 14.oktober 2022. Frist for innlevering av 

stoff  er mandag 10.oktober 2022. Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74387000  

post@leka.kommune.no  

 

Du finner også Lekaposten på www.leka.kommune.no 

 

 
 

AKTIVITETSKALENDER 

Oktober 

Onsdag 5. Kl 1900 Turneteateret: «Idiot» Herlaughallen 

Tirsdag 11. Kl 1500-1730 Rulle – gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Tirsdag 11. Kl 2000 Ekstraordinært årsmøte Leknes Båtforening Cafe Flora 

Tirsdag 25. Kl 1500-1730 Rulle – gjenvinningsmottak NTE-bygg 

November 

Tirsdag 8. Kl 1500-1730 Rulle – gjenvinningsmottak  NTE-bygg 

Søndag  13. Kl 1900 Turneteateret: «Bondetinget» Herlaughallen 

Lørdag 19.  Julemarked  Fjellvang, Solsem 

mailto:ah585@kirken.no
mailto:firmapost@mna.no
mailto:post@leka.kommune.no
http://www.leka.kommune.no/

