Utgiver: Leka kommune

Dato: 16.11.12

Nr: 22/12

Tiden er inne for julebord - julemesser – basarer – juleavslutninger og
julekonserter. Lekaposten oppfordrer alle til å støtte opp om de ulike
arrangementene, til glede for de som arrangerer, og til glede for deg selv.
Her kan får gjort unna julegavehandelen, treffe naboen over en god kopp
kaffe, pynte deg og spise tradisjonell julemat, få en musikalsk opplevelse –
rett og slett mange hyggestunder i førjulsstria.
Neste utgave av Lekaposten kommer 30. november og er nest siste før
julenummeret 21. desember.
Oppfordrer alle som har arrangementer i førjulstiden og i romjula å sende inn
slik at det kommer med på aktivitetskalenderen.

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER

FREDAG 23.11
FREDAG 30.11

Neste utgave – 30.11 – 21.12 – 11.01 – 25.01 – 08.02. – 22.02
Leka kommune: tlf. 74 38 70 00

e-post: post@leka.kommune.no

Sentralbord og ekspedisjon er åpen fra
Kontorene er åpne for publikum fra
Telefontid legekontor mandag – torsdag
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

Legevakt etter kl. 15.30
Leka sykestue
NAV Leka
Likningskontoret Leka

kl. 08.00-15.30
kl. 11.00-14.00
kl. 11.00-12.00
743
743
555
742

99
87
53
16

750
200
333
525
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________________________________________________________

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00

_________________________________________________________________________

Planstrategi for Leka kommune 2012-2015
Kommunestyret vedtok i sak 88/12 å legge ut kommunal planstrategi for Leka
kommune 2012 – 2015 ut til offentlig ettersyn i perioden 16.11.12 – 16.11.12.
Strategidokument ligger på kommunens hjemmeside www.leka.kommune.no.
Innspill sendes Leka kommune innen 16.11.12 til post@leka.kommune.no eller
Leka kommune 7994 Leka.
___________________________________________________________________

Viktig beskjed fra legekontoret:
Alle innbetalinger må merkes med fakturanummer, ellers vil de bli stående som
ubetalt. Vi får fortsatt inn betalinger uten fakturanummer, og det kan dessverre føre
til at det går ut purring på betalte fakturaer.
___________________________________________________________________

FOTOINTERESSERT?
Neste møte er på Lekatun onsdag 5. desember kl. 2000.
Hjemmeleksen til da: Les bruksanvisningen som fulgte med kameraet da du kjøpte det

Hjertelig velkommen!
___________________________________________________________________________________________________
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GUDSTJENSTER
24. nov

Leka kirke – Lys Våken
Arrangement for 5. – 6. og 7. klassingene

25. nov

Leka kirke kl. 11.15
Familiegudstjeneste v/ Donata Faustmann
Lys Våken, kirkekaffe

2. des

Lysmesse i Leka kirke kl. 1600
v/ Dontata Faustmann

24. des

Julaftensgudstjeneste i Leka kirke kl. 1200
v/ Donata Faustmann
Juleandakt på sykestua etter gudstjenesten

06. jan

Leka kirke kl. 1115

03. feb

Leka kirke kl 11.15

_________________________________________________________________________

Søndag 25. november er det familiegudstjeneste Lys Våken i Leka kirke kl. 1115.
5. – 6. og 7. klassinger starter forberedelsene til gudstjensten lørdag ettermiddag
og overnatter i kirken.
Til gudstjenesten inviteres spesielt forsatte, søsken, besteforeldre og faddere!
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe.

_________________________________________________________________________

BASAR
Basar i Haug forsamlingshus Søndag 18. november kl. 1500

Åresalg
Loddsalg
Pilkasting

VELKOMMEN!
___________________________________________________________________________________________________
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SØKE – KJØPE – SELGE – LEIE - LÅNE – DONERE – MISTET – FUNNET
Som dere sikkert vet så har det kommet 2 Litauiske jenter til Leka i år.
Derfor lurer vi på om det er noen som har brukte vinterklær og ski/sko å selge for
en billigere penge eller gi bort.
Vinterkjeledress, vinterjakke og regnklær strl. 134-140 og strl. 152-158
Ski + sko strl. 31 og 35
Vinterstøvler/sko, gummistøvler (med fòr) strl. 31 og 35
Ta kontakt med
Linda på tlf. 95153078(sms)
eller
Tora på 74399721
_________________________________________________________________________

JULEKAKER OG JULENEK

9. klasse har kakeboks salg og kommer rundt på dørene i helga, kr. 60,- pr. boks og
inntekta går til skoletur.
Vi kommer også med julenek litt senere.
9. klassen
_________________________________________________________________________

Dette gjelder mygg, knøtt, miniputt, lilleputt, lillegutt, gutter/mix + alle trenere.
Servering og kanskje blir det noe mer?

Alle er hjertelig velkommen!
Hilsen økonomigruppa
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JULEMESSE
På Gutvik grendehus lørdag 24.11.12 kl. 11.00-14.00
Mye flott til julegaver og til å fylle kakeboksen med til jul, se bare her:
Jostein Reppen – røkt laks, poteter
Steinar Tørriseng - lutefisk
S.D.Giessler – dameklær mm
Elin Lian - Oriflame
Sonja Alsli - malerier
Klara Flataker - lefser
Mona Øvergård – TINE-produkter
Åsen dagsenter – flotte håndlagede ting
10. klasse, Kjella skole - julekaker
Hanne M. Reppen - håndarbeid
Linn Karlsen – Perfect Home
May Høgsnes – Tupperware, nisser
På vår restaurant får dere kjøpt kaffe og kaker. Loddsalg
Aller er hjertelig velkommen
Arr: Gutvik Grendelag

_________________________________________________

JULESALG

Velkommen til julesalg i garasjen på Østby
24. og 25.11
08. og 09.12
15. og 16.12

kl. 12-16
"
"

(Andre åpningstider etter avtale tlf.90227408)
Handarbeid
Julebakst
Brukt/ antikk
Marit Østby
5

Julemarked på
skei kulturtun
(tidligere Ul-lekamøy)

01.12.2012
Kl. 12.00 – 15.00
Vi har den glede av å åpne dørene for
julemarked, hvor det vil selges bl.a.:
Lekagensere, og t-skjorter, julebakst, pachwork,
håndarbeid, treskjæring, ‘foto, lys, tovet arb., m.m
Ønsker du å delta, på stand, vennligst kontakt greta granås,
(95 99 77 94) snarest! (100,- pr. stand)

julerelatert servering!
Alle er hjertelig velkommen!
Arr: Lotte Hemnes & lekamøya spiseri

_________________________________________________
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JULEBORD FOR “VI OVER 60”
I AL Fjellvang 30. november kl. 1800.
Gratis julemat
Drikke kjøpes
Utlodning
Påmelding innen 23. november til:
Kitty Olsen
743 99 348
Ragnhild Reppen 743 99 682

VELKOMMEN!
Arr: Leka Sanitetsforening
___________________________________________________________________________________________________

Julebord På
Skei kulturtun:

15.12.2012

julebuffe’:
Pinnekjøtt/ribbe
m. tilbehør +
dessertbord

«Reitan group» spiller til dans
450,- pr.pers.

Ansvarlig alkoholhåndtering,
Alle rettigheter.
Aldersgrense 18år

Dørene åpner kl. 20.30
(arr. Avsluttes kl. 01.30)

Bindende påmelding innen 1.12.12
Til: Greta: 95997794, eller, bjørn: 91919626

Hjertelig velkommen!
Lekamøya spiseri as
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Vi hilser og gratulerer...
Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og oppmerksomhet ved
Leif I. Johansens bortgang. Ekstra stor takk til Tale for fin sang.
Tora Johansen
Pappa
Du var ikke bare min pappa, du var vår pappa.
Du var Rune, Frank og Lines pappa, og du var min pappa.
Du behandlet mine søsken som om de var dine egne unger. Og deres barn ble dine
barnebarn. Du åpnet huset ditt for dem, hjertet ditt, lærdommen din.
Du hadde masse å lære bort. Du lærte oss det du mente vi hadde bruk for, du
pappa.
Du fikk tidlig en liten hale, jeg skulle være med deg over alt. Om du skulle i
traktoren, i fjøset, i båten eller i garasjen – jeg skulle være med deg. Jeg var jo
pappas lille jente, og du tok meg ofte med. Jeg har ofte fått høre at jeg sovnet i
traktoren og at du måte bære meg ut for å vekke meg.
Du lærte meg å male hus, snekre, jobbe i siloen, i fjøset og på jordet. Ja, du lærte
meg det som ei bondejente skal lære og mere til. Du prøvde lenge å lære meg å
kjøre traktor og jeg klarte det vel egentlig ikke skikkelig før nå i sommer.
Du lærte oss historie – spesielt historier fra Leka. Du viste «alt, det virket i alle fall
sånn. Jeg pleide å erte deg med å spørre «hva heter den lille steinen som ligger ved
den store der?».
Husker vi kjørte til Rørvik, med Putle (mopedbilen din), og du sa du aldri hadde sett
elg på Gråmarka – vi så elg på den turen, men det beste var at, pga lav toppfart på
Putle så hadde vi en 2 timers tur hver vei. Du hadde historier å fortelle fra nesten
hver en sving.
De siste 2 årene kjørte vi også mange turer rundt Leka, mest pga at jeg krevde det
fordi jeg ville telle rådyr eller ta bilder rundt om på øya, men også fordi jeg ville
høre deg fortelle om folket som hadde bodd på øya og om grendene. Spesielt var
jeg interessert i å høre deg fortelle fra krigens dager.
Men hvis det var noe som var typisk deg, noe som var både interessant og
innimellom irritabelt, så var det slekt. Du visste hvem som var i slekt med hvem og
hvordan vi var i slekt med hvem. Du visste hvem som var født når, hvem som døde
når og hvor de bodde. Det kunne bli litt mye innimellom, men det var gøy å få vite
slikt likevel.
Men det beste av alt, du lærte meg å fiske. Da jeg bodde borte gledet jeg meg alltid
til å komme hjem, for da skulle jeg ut å fiske med deg, Pappa. Det å dra ut med
båten det var liksom vår ting det. Det å fiske med deg Pappa, det var alltid kjekt
det. Jeg kommer til å savne fisketurene våre, Pappa. Og jeg kommer til å savne
deg. Kjempe glad i deg Pappa!
Din datter, Linda
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Gratuler som Norgesmester Morten.
Og lykke t videre.
Stor klæm fra stolt tante m.fam



Hipp – hurra for Maja som blir 5 år 27. november.
Stor klem fra bestemor og bestefar på Leka
Takk til alle som benyttet seg av høsttilbudet og kjøpte ved av oss.
Hilsen Rigmor, Geir Magne og Kolbjørn

______________________________________________________________________________

Innendørssysler i mørke høstkvelder….

______________________________________________________________________________

Mandager
Tirsdager

Onsdager

Torsdager

Fredager
Lørdager
Søndager

11.00
11.30
19.30
11.00
15.00
18.30
19.30
20.00
11.00
11.30
17.00
18.00
18.00
18.30
19.00
20.30
11.00
17.30
19.30
11.00
19.00
20.00
11.00
14.00
11.00
19.00
20.00
20.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

23.00
13.00
23.00
17.00
19.00
22.00
23.00
14.30
18.00
20.00
19.00
19.30
20.30
22.00
23.00
19.00
23.00
20.30
21.30
21.00
15.30
21.00
20.30
21.30

Solstudio åpent
Skolebibliotek
Zumba - 2T
Solstudio åpent
Miljøtorg åpent annenhver tirsd. oddetallsuke
Spinn 30 – 2T
Spinn 45 – 2T
Korøvelse Leka blandakor – Lille Herlaughall
Solstudio åpent
Åpent bibliotek
Fotball førskole – 2.klasse
Seniordans – Lille Herlaughall
Fotball 4-5 klasse
Biblioteket åpent
Miniatyrskyting for barn og ungdom
Fotball ungdom og voksne
Solstudio åpent
Fotball 5.-7. klasse
Spinn 45 – 2T
Solstudio åpent
Fotball 7.-10.klasse
Fotball ungdom
Solstudio åpent
Fotball ungdom
Solstudio åpent
Badminton
Bingo på Solsem
Ballspill damer
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NOVEMBER
Søndag
Fredag
Lørdag

2012
18.
23.
24.

Søndag

25.

Onsdag
Torsag
Fredag
DESEMBER
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Lørdag
Søndag

28.
29.
30.
2012
01
02.
04.
08.
09.

Torsdag
Lørdag

13.
15.

Søndag
Tirsdag
Fredag
Mandag

16.
18.
21
24.

Basar Haug forsamlingshus kl. 1500
Skolefri – fagpedagogisk dag
Julemesse Gutvik grendehus kl. 1100-1400
Julesalg i garasjen på Østby kl. 1200-1600
Fotballavslutning Skei kulturtun kl. 1400-1600
Lys Våken – Leka kirke for 5., 6. og 7. klasse kl. 1700
Familiegudstjeneste Leka kirke kl.1115 – Lys Våken
Julesalg i garasjen på Østby kl. 1200-1600
Vandreutstilling Geno/Tine, arr Leka produsentlag
Formannskapsmøte Lekatun
Sanitetens julebord ”Vi over 60” AL Fjellvang
Julemarked Skei kulturtun kl. 1200-1500
Lysmesse i Leka kirke kl. 1600
Formannskapsmøte Lekatun 1200-1500
Julesalg i garasjen på Østby kl. 1200-1600
Julesalg i garasjen på Østby kl. 1200-1600
Julekonsert i Leka kirke kl. 1930 med Bindalseidet Songlag, Ytre Bindal
mannssangforening og Leka Blandakor
Kommunestyremøte Lekatun
Julesalg i garasjen på Østby kl. 1200-1600
Julebord, Skei kulturtun, arr Lekamøya spiseri
Julesalg i garasjen på Østby kl. 1200-1600
Kommunestyremøte Lekatun
Siste skoledag før juleferie
Julegudstjeneste i Leka kirke kl. 1200
Andakt på sykestua etter gudstjenesten

JANUAR 2013
Torsdag
03

Første skoledag etter juleferien

FEBRUAR 2013
UKE 8
18-22

Skolens vinterferie

MARS 2013
UKE 13
25-01

Påskeferie

APRIL 2013
Onsdag
17.

Thirtynine Step – Nord-Trøndelag Teater kommer til Herlaughallen

MAI 2013
Lørdag

Konfirmasjon Leka kirke
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Meld inn planlagte aktiviteter/arrangementer slik at vi får det med i aktivitetskalenderen – og bruk
aktivitetskalenderen når dere planlegger, så unngås unødvendige «kollisjoner».

_________________________________________________________________________
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