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Mandag 19. august er det skolestart igjen, og en lang
sommerferie er over.
Elever og lærere ønskes lykke til med nytt skoleår!
En spesiell hilsen går til alle førsteklassinger,
som spente møter opp til sin første skoledag.
Fem av ungdommene våre går en ny og
spennende tilværelse i møte som hybelboere
og førsteårselever på videregående
skoler i høst.

Lekaposten ønsker alle lykke til!
Informasjon om skolestart og skoleruta for skoleåret 2013/2014
Finner du på side 2 og 3 i Lekaposten.

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER

FREDAG 23.08.13
FREDAG 30.08.13

Neste utgave:

13.09 – 27.09 – 10.10 – 24.10 – 08.11 – 22.11 – 06.12 – 20.12
Leka kommune: tlf. 74 38 70 00 e-post:
Sentralbord og ekspedisjon er åpen fra
Kontorene er åpne for publikum fra
Telefontid legekontor mandag – torsdag
Tlf. Legevakt etter kl. 15.30
Akutt sykdom – ring ALLTID nødnummeret
Tlf. Leka sykestue
Tlf. NAV Leka
Tlf. Likningskontoret – Skatteetaten
Tlf. Felles veterinærvakt, Leka, Nærøy, Vikna
Tlf. Leka Taxi
Tilbringertjeneste, servicetransport/handlerute

post@leka.kommune.no
kl. 08.00-15.30
kl. 11.00-14.00
kl. 11.00-12.00
743 99 750
113
743 87 200
5555 3333
800 80 000
743 99 166
406 92 700
07417
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___________________________________________________________

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00

____________________________________________________________

SKOLESTART
Nytt skoleår begynner mandag 19. august kl 0900 for alle elever ved Leka barne- og
ungdomsskole.
Småtrinnet (1. – 4. kl.) har skole mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl 0900 – 1430
+ to onsdager i løpet av høsten og to onsdager våren 14.
Skolefritidsordningen åpner mandag 19. august kl 0730.
Mellomtrinnet (5. – 7. kl.) har skole mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredager i
partallsuker. Skole fra kl 0900 – 1430 på mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
Nytt i år er at skolestart onsdagene blir kl 0805.
«Ekstrafredager» utgår nå på grunn av en time mer på onsdagene.
Ungdomstrinnet (8. – 10. kl.) har skole alle ukedager med start kl 0900 på mandag,
tirsdag, torsdag og fredag. Onsdager blir skolestart kl 0805.
Årsaken til tidligere start av dagen på onsdager for mellom- og ungdomstrinn er utvidelse av
timetallet for ungdomstrinnet til 31 timer per uke. Skoleskyssen vil også kjøre 55 min.
tidligere på onsdag morgen (ferge fra Gutvik kl 0730).
Leka kommunestyre har vedtatt å fjerne skolelunsjordningen fra i høst.
De som ønsker skolemelk må selv bestille dette på www.skolemelk.no
Gratis frukt får elevene utdelt på skolen.

Velkommen til nytt skoleår!
_______________________________________________________________________________________

Tannlegekontoret
Tannlegekontoret på Leka vil fra september
være bemannet 2 dager per mnd.
Første og tredje torsdag.
Alle kan bestille seg time.
Kontakt oss på tlf: 74 12 63 90
Ytre Namdal tannklinikk
_______________________________________________________________________________________________

BLI MED PÅ TUR TIL BRØNNØYSUND!
Styret i LHL LEKA planlegger dagstur til Brønnøysund m/omegn, og vi vil med dette «lodde»
stemningen, om det er mange som har lyst til å være med! Vi planlegger også å besøke
Hildurs urterarium.
Henvendelser til en av styremedlemmene BENTE MARTINSEN mobil tlf. 456 37541,
KITTY OLSEN tlf. 743 99348, eller KIRSTEN PETTERSEN mobil 915 51 623.
Turen er åpen for alle. Påmelding innen 25. AUGUST.
Med vennlig hilsen
LHL LEKA
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Skoleruta skoleåret 2013/2014
2013
Uke
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Antall
dager
5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
84
2
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
0
4
3
5
5
5
3
5
4
5
106

Elevenes fridager
Første skoledag mandag 19.august

Høstferie (7.oktober - 11.oktober)

Fri fredag 22. nov (felles studie- og planleggingsdag)

Siste skoledag før jul: fredag 20. desember

Første skoledag: torsdag 2. januar

Vinterferie

Fri mandag 14.- fredag 18. april (”den stille uke”) Påske
Fri mandag 21. april (2. Påskedag)
Fri torsdag 1. mai og fredag 2. mai

Fri torsdag 29. mai (Kr.h.f.dag)og fredag 30.mai
Fri mandag 9.juni (2. Pinsedag)
Siste skoledag: fredag 20. juni
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PÅMELDING TIL ABONNEMENTSORDNINGEN FOR
SKOLEMELK SKOLEÅRET 2013/2014
www.skolemelk.no
Et ordentlig skolemåltid betyr mye for at konsentrasjonsevnen og læringsmiljøet i
klassen skal være på topp, da påfyll midt på dagen hjelper til å holde blodsukkeret
stabilt. Melk er naturlig rik på vitaminer, mineraler og proteiner som kroppen trenger
hver dag. Etter ønske fra mange foresatte, erstatter vi nå laktoseredusert lettmelk med
laktosefri lettmelk. De smaksatte skolemelkene våre er fremdeles laktosereduserte.
I år kan foreldrene bestille skolemelk for skoleåret 2013/2014 allerede fra mandag 10.
juni, forutsatt at skolen er klargjort for bestilling. Du kan sjekke dette under ”Er skolen
din med?” på forsiden av www.skolemelk.no. Her finner du også brukerveiledning på 17
ulike språk.
Logg deg inn med e-postadresse og ditt passord. Hvis du ikke husker brukernavn
og/eller passord, finner du en funksjon som heter glemt passord ved innloggingen.
Har du ikke bestilt skolemelk før?
1. Registrer deg som ny bruker
Opprett ny bruker under foresatte. Legg inn foresattes fornavn og etternavn,
telefonnummer og e-postadresse. Passord velger du selv. Logg deg deretter inn med
e-postadresse og ditt selvvalgte passord.
2. Registrer ny elev
Registrer eleven(e) og opprett abonnement som tegnes for ½ eller 1 skoleår av
gangen. Skriv inn navnet på eleven(e). Velg først elev, deretter fylke, kommune, skole
og klasse. Velg produkt. Legg ønsket produkt i handlekurven. Hvis du skal registrere
flere elever, gjenta prosessen.
3. Til betaling
Gå til betaling, velg betalingsmåte og fullfør bestillingen. Husk å oppgi gateadresse hvis
du betaler med faktura. Betaling med faktura medfører gebyr. Kredittkort er gebyrfritt.
Du betaler fra den dagen melken leveres første gang.
4. Fullfør bestilling
Du vil motta en bestillingsbekreftelse på e-post fra TINE SA. Her vil du se når første
leveringsdag er, og hvor mange dager betalingen/abonnementet gjelder for.
Du kan når som helst i løpet av skoleåret melde på barnet ditt, men vi oppfordrer alle
til å gjøre dette så fort som mulig, og helst før 1. september for høstsemesteret og før
1. februar for vårsemesteret. Slik får skolen fortere oversikt over dem som har meldt
seg på.
Prisene fastsettes av TINE før hvert skoleår. Som følge av jordbruksoppgjøret har TINE
rett til å øke prisen i januar. Hvis man ved skolestart velger å bestille skolemelk for
hele skoleåret, unngår man prisøkningen i januar, og er garantert samme pris gjennom
hele skoleåret. Melken koster det samme ved samtlige skoler som deltar i
Abonnementsordningenpå skolemelk.no.
Hvis du har spørsmål ang. skolemelk, kan du se ”Ofte stilte spørsmål” på forsiden av
www.skolemelk.no, lese brukervilkårene eller sende oss en e-post på
skolemelk@tine.no.
Hvis du ikke finner svar her eller trenger hjelp til bestilling kan du ringe vår
supporttelefon 815 20 020 på hverdager mellom klokken 08.00–16.00.
Med vennlig hilsen
TINE SKOLEMELK
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Ordinær forhåndsstemmegivning
Ordinær forhåndsstemmegivning startet mandag 12.august og foregår til og med fredag før
valgdagen 06.september slik:
Alle hverdager
Fredag 23.august
Lørdag 24.august
Lørdag 31. august
Onsdag 04.september

kl.1000
kl.1900
kl.1100
kl.1100
kl.1600

til
til
til
til
til

kl.1400
kl.2100
kl.1330
kl.1330
kl.1700

Lekatun
Lekatun
Gutvik bedehus
Lekatun
Leka sykestue

Er du syk eller ufør, kan du søke kommunen om å få forhåndsstemme hjemme.
Valgkort sendes ut til velgerne i disse dager – ta med valgkortet når du kommer for å avgi
forhåndsstemme.
__________________________________________________________________________

Valgkort for velgere i Gutvik og Solsem

KRD beklager at det er blitt trykket feil tidspunkt på valgkortene for stemmekrets 1 Gutvik og
stemmekrets 3 Solsem.
På valgkortene står det at valglokalet er åpent fra kl. 1100 til kl. 1600 mandag 9. september.
Valgstyret har vedtatt at disse to valglokalene er åpent fra kl. 1100 til kl. 1630.

Det presiseres derfor at valglokalene på begge disse kretsene vil
være åpent fra kl. 1100 til kl. 1630 mandag 9. september!
_________________________________________________________________________

BREDBÅND PÅ LEKA
Kommunen får jevnlig henvendelser angående status for NTE sitt bredbånd.
Per i dag er det ikke avklart hvordan og når utbygging/framføring kan skje.
Fiberkabel for bredbåndet er på plass på øya, og på seinvinteren i år gikk kommunen ut med
oppfordring om at privatpersoner og bedrifter måtte melde fra dersom de var interessert i
tilbudet. Dette er helt avgjørende for videre prosess. Innen fristen var det vel 20 som hadde
meldt ønske om framføring av bredbånd. Etter noen runder til er tallet kommet opp i 40, de
aller fleste på Husby og Leknes.
NTE Holding AS er leverandør og utbyggingsansvarlig, og kommunen har fortløpende kontakt
med deres rådgiver. For øyeblikket ser de ikke at det er mulig å begynne utbygging, i og med
at det er så få som har meldt interesse for tilbudet; det er ikke grunnlag for å sette opp en
realistisk finansieringsplan.
NTE sin spesialrådgiver har sagt det slik:
”For de områdene som tidligere har fått støtte til utbygging fra NT fylkeskommune
ser vi at det er meget dårlig bredbåndskapasitet i området som det søkes midler til,
interessen er stor ca. 80 – 90 % blir med, stor egenandel (kroner), og det er stort
lokalt engasjement med stor vilje til dugnadsarbeid ”
Vi oppfordrer fortsatt til at fastboende og eiere av fritidsboliger melder fra om interesse for
bredbånd. Dersom interessen er stor nok, kaller vi inn til informasjonsmøte med rådgivere fra
NTE og med representanter fra kommunen.
Meld fra til ekspedisjonen tlf. 74 38 70 00 eller post@leka.kommune.no
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GUDSTJENESTER
Søndag 01/09

Leka kirke kl. 11.15
Gudstjeneste v/ Donata Faustmann.
Konfirmantundervisning

Søndag 06/10

Leka kirke kl. 11.15
Gudstjeneste v/ Donata Faustmann. Konfirmantundervisning

Søndag 03/11

Leka kirke kl. 11.15
Gudstjeneste v/ Donata Faustmann. Konfirmantundervisning

Søndag 10.11

Leka kirke kl. 1100
Lys våken v/ Donata Faustmann. Konfirmantundervisning

Søndag 01/12

Leka kirke
Lysmesse

Tirsdag 24/12

Leka kirke Julegudstjeneste

__________________________________________________________________________

Alterskapet er nå tilbake i Leka kirke
Alterskapet i Leka kirke har vært utlånt til
utstillingen “Made in Utrecht - Middeleeuwse
beeldhouwkunst uit de Domstad»
16.november 2012 – 24.februar 2013 i
Museum Catharijneconvent, Utrecht. Og til den
samme utstillingen i Suermondt-LudwigMuseum, i Aachen i perioden 14.mars -16.juni
2013.
Alterskapet var en viktig del av utstillingen og
ett av to hele alterskap som ble utstilt.
Utstillingsarrangørene har utrykt stor
takknemlighet for at alterskapet kunne være
en del av utstillingen.
Leka kirke overlot kureransvaret til NIKU ved malerikonservator/forsker Tone M. Olstad, hun
har vært tilstede ved alle ned-og opp-pakkinger av alterskapet, og under montering og
demontering i de to utstillingene. Kjersti Ellewsen, Riksantikvaren har bidratt til
gjennomføring av utlånet og vært til stor hjelp for kirken og NIKU.
Etter ankomst til Leka kirke ble skapet tørrenset, støv ble fjernet fra alle overflater, malerier,
arkitektur, skulpturer og belistning. Støvet ble fjernet med myk pensel, mens støvet ble
samlet opp med støvsuger.
__________________________________________________________________________

Skole og skolegang
Jeg hade det bag skolens væg
præsis som blommen i et æg,
det har jeg indset siden.
For skolen tror, man er i stand
til det kun æggeblommer kan
at gro af bare viden.
Piet Hein
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Grilling på Joker’n
Lørdag 31. august fra kl. 1200 til kl. 1600
Vi griller laks og pølser – serveres med tilbehør.
Ønsker alle velkommen til en trivelig ettermiddag.
Prøver å bestille finvær

SØKE – KJØPE – SELGE – LEIE - LÅNE – DONERE – MISTET – FUNNET

Hus
Vi er en småbarnsfamilie som er på utkikk etter hus.
Alt er av interesse.
Kontakt oss på tlf: 467 66 039

____________________________________________________
Hus til leie

Enebolig leies ut, møblert evt umøblert hvis ønskelig.
Tlf 984 76 004 / 743 99 397

____________________________________________________

Lekamsesterksap
Bane og dugleiksmerke

Det arrangeres
«Lekamesterskap»
Søndag 18. august
Påmelding på skytterbanen kl. 1200 - 1300
Alle klasser
Innskudd: Sen. / Vet. - 100,Rek. / Jun.
- 50,Vel møtt!
Leka skytterlag
__________________________________________________________
KOMMER TID
At forår blir til efterår - det kommer af at tiden går.
At også vinter blir til sommer - det kommer af at tiden kommer
Piet Hein
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Årets TV-aksjon søndag 20. oktober er i år tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen, og har
fått H.M. Kong Harald som TV-aksjonens høye beskytter.
Midlene skal gå til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens.
Demens er en alvorlig sykdom, både for den som rammes og deres pårørende.
Tross sykdommen er det mulig å ha god livskvalitet. Nasjonalforeningen for folkehelsen vil
bidra til å gjøre hverdagen bedre for alle som er berørt, og styrke forskning, slik at det kan
utvikles kurerende behandling.
Det er tre prioriterte området de innsamlede pengene skal brukes til:
Aktivitet som gir bedre
livskvalitet og deltakelse
Mennesker
som
har
demens har problemer
med å gå ut alene, eller
være
med
på
sosial
aktivitet. Fysisk og mental
aktivitet
bidrar
til
å
forsinke
sykdomsutviklingen. Frivillige kan
sørge for at flere får en
venn som kan hjelpe dem
å bryte ut av isolasjon og
ensomhet.
Nasjonalforeningen
har
500 lokallag over hele
landet.

Informasjon som skaper
åpenhet og forståelse
Mangel på åpenhet og
forståelse blir en ekstrabyrde
for
syke
og
pårørende. Men skal flere
snakke åpent om demens,
trenger de å vite at de blir
møtt med åpenhet og
respekt. Vi trenger å gi
flere
kunnskap
og
forståelse. Det vil bety et
samfunn som er bedre
tilrettelagt for dem som
har demens.

FAKTA

Forskning som bidrar til
å løse demensgåten
Over hundre år etter at
Alzheimers sykdom først
ble beskrevet, framstår
sykdommen
fremdeles
som
en
gåte.
Delvis
skyldes
det
for
lite
forskning. Gjennom mer
forskning kan det gjøres
nye framskritt for å forstå
demens og gi muligheter
for bedre forebygging og
behandling. Vi ønsker også
å bidra til at de ulike
forskningsmiljøene
samarbeider tettere om
demensforskning.

Over 70.000 mennesker i Norge har demens.
Antallet vil fordobles de neste tiårene.
10.000 får sykdommen hvert år.
Rundt 60 % av dem som har demens har Alzheimer.
Demens angriper hjernecellene og funksjonene de har ivaretatt,
som hukommelse, språk og orienteringsevne.
Vi vet ennå lite om årsaker, behandling og medisiner.
Det er ingen vaksine eller behandling som kurerer demens.
Minst 300.000 er nærmeste pårørende til en demenssyk.
6 av 10 pårørende har tegn på utbrenthet eller depresjon.
Over 60 % erfarer at familie og venner trekker seg unna.
Ikke alle med demens er gamle.

Meld deg som bøssebærer og gå årets viktigste søndagstur 20. oktober!
Ring sentralbordet 743 87 000 på Lekatun – eller kontakt lokal aksjonskomité som består av:





Annette Thorvik Pettersen
Tove Kvaløy
Beathe Mårvik
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Mandager

Tirsdager

11.00
11.30
17.00
20.00
20.00
11.00
15.00

–
–
–
–
–
–
–

23.00
13.00
18.00
21.30
22.00
23.00
18.00

17.30 – 19.00
20.00 – 22.00
Onsdager

Torsdager

Fredager
Lørdager

Søndager

11.00
11.30
17.00
18.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
11.00
17.30
19.30

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-

23.00
14.30
18.00
20.00
19.00
19.30
20.30
21.00

11.00
19.00
20.00
12.00
14.00
11.00
14.00
11.00
18.30
20.00
20.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

23.00
20.30
21.30
14.00

23.00
19.00

21.00
15.30
21.00
20.00

Solstudio åpent
Skolebibliotek
Småbarnstrim Herlaughallen
Fotball ungdom
Linedance Lille Herlaughall
Solstudio åpent
Miljøtorg åpent første tirsdag i måneden oktober-mars
Miljøtorg åpent tirsdag i oddetallsuker april-september
Fotballtrening 5.-7. klasse
Korøvelse Leka blandakor – Lille Herlaughall
Solstudio åpent
Åpent bibliotek
Fotball førskole – 2.klasse
Seniordans – Lille Herlaughall
Fotball 3.-4. klasse
Biblioteket åpent
Miniatyrskyting for barn og ungdom
Fotball ungdom og voksne
Fotoklubb på Lekatun første onsdag i måneden
Solstudio åpent
Fotball 5.-7. klasse
Sykling rundt øya – oppmøte parkering ved helsesenteret
Solstudio åpent
Fotball 7.-10.klasse
Fotball ungdom
Leka steinsenter åpent (mai-sept)
Guiding Solsemhula kl. 1400 – oppmøte parkeringsplass (juni-august)
Solstudio åpent
Fotball ungdom
Solstudio åpent
BadmintonBingo på Solsem
Ballspill damer

21.30
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AUGUST 2013
Søndag
18.
Tirsdag
20.
Fredag
23.
Lørdag
24.
Tirsdag
27.
Lørdag
31.
SEPTEMBER 2013
Tirsdag
03.
Onsdag
04.
Torsdag
05.
Søndag
08.
Mandag
09.
Torsdag
12.
Tirsdag
17.
Torsdag
26.
OKTOBER 2013
Torsdag
03.
Tirsdag
15.
Torsdag
31.
NOVEMBER 2013
Tirsdag
05.
Lørdag
09.
Torsdag
28.
DESEMBER 2013
Tirsdag
03.
Fredag
06.
Torsdag
12.
JANUAR

Lekamesterskap skytterbanen kl1200
Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Forhåndsstemmemottak Lekatun kl. 1900-2100
Forhåndsstemmemottak Gutvik bedehus kl. 1100-1330
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030
Forhåndsstemmemottak Lekatun kl. 1100-1330
Grilling på Joker’n kl. 1200-1600
Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030 – arbeidsmøte budsjett 2014
Forhåndsstemmemottak Leka sykestue kl. 1600-1700
Strikkekafé, arr Bygdekvinnelaget i Leka
Stortingsvalg – åpent valglokale Lekatun for alle kretser
Stortingsvalg – åpent valglokale Gutvik bedehus, Grendahuset Fjellvang og Lekatun
Storstymøte, arr Leka Sanitetsforening
Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030
Strikkekafé, arr Bygdekvinnelaget i Leka
Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030
Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Markering av Leka Sanitetsforenings 100-årsjubileum
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030
Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Sanitetens julebord for «Vi over 60»
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030

FEBRUAR
MARS
APRIL
Onsdag

09.

Nord-Trøndelag Teater kommer til Herlaughallen

Fredag 23.august er det åpent for forhåndsstemming på
Lekatun fra kl. kl.1900 til kl.2100.
Lørdag 24. august er det åpent for forhåndsstemming
på bedehuset i Gutvik fra kl. 1100 til kl. 1330.
Lørdag 31. august er det åpent for forhåndsstemming
på Lekatun fra kl. 1100 til kl. 1330.
Alle norske statsborgere som er registrert bosatt i Norge og er over 18 år
(det holder at du fyller 18 i løpet av valgåret) har stemmerett ved Stortingsvalg.
Stortinget er Norges folkevalgte nasjonalforsamling. 169 representanter skal
representere befolkningen i alle landets 19 fylker. De viktigste oppgavene til
Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen.
Det er du som er den beste til å bestemme hvilket parti og hvilke personer du mener
kan ivareta de tingene du er opptatt av.
Vær med å bestemme hvem som skal representere deg på Stortinget de neste fire
årene.

Bruk stemmen din!
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