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Markering av geologiens dag!
Vandring til jordens indre
Oppmøte parkeringsplassen for Ørnerovet søndag 15.09 kl. 1100
Vi skal se på de mest røde forekomstene
av Lekas bergarter med lokal guide
Ta på gode sko, ta med matpakke og drikke
og godt humør!

-

vill og vakker

Norges Geologiske Nasjonalmonument

NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF

FREDAG 27.09.13
FREDAG 20.09.13

Neste utgave:

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
1

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00

__________________________________________________________

LEDIGE STILLINGER I LEKA KOMMUNE:
Landbruk, fiskeoppdrett og service er hovednæringer i Leka kommune. Vi har et godt utbygd
tjenestetilbud med helsestasjon, lege, ambulanse og alders-/sykehjem, barnehage, 10-årig
grunnskole, bibliotek og musikkskole, flerbrukshall og svømmehall.
Lekværingene er glad i heimstedet sitt, og vi har mye å fremheve:
Vi har fastland og øyer med et stort mangfold av naturtyper og arter, og har på grunn av vår
unike geologi fått status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med en rekke fornminner
og muligheter for fiske og andre flotte naturopplevelser i tillegg, har vi et solid grunnlag for
reiseliv. Vi registrer da også stadig økning i antall besøkende, og tilbudet på overnatting og
opplevelser øker jevnt.
Leka har de trygghetsmessige, sosiale og trivelige fordelene som små steder gjerne har,
samtidig som små byer i nærheten gir oss de tilbud vi måtte savne her.

RÅDMANN
Vi søker en tydelig og samlende leder som evner å motivere, engasjere og utnytte
tilgjengelige ressurser. Som har gode kommunikasjonsferdigheter, erfaring og interesse for
endrings- og utviklingsarbeid og god økonomiforståelse. Som rådmann må du også forstå og
mestre samspillet mellom politikk og administrasjon.
Søkere må ha relevant høyere utdanning.
Aktuelle kandidater inviteres til intervju.
Vi kan tilby lønn etter avtale, god pensjonsordning og en utfordrende lederstilling der du
sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i kommunens videre utvikling.
Ønsker du flere opplysninger, ta gjerne kontakt med ordfører Per Helge Johansen,
tlf 97597663.
Alle forespørsler behandles konfidensielt, men søknad behandles i hht Offentleglova.
Skriftlig søknad med CV, referanse sendes Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka, eller
post@leka.kommune.no innen 9. oktober 2013.

HJELPEPLEIER/HELSEFAGARBEIDER 40 % VIKARSTILLING
Pleie og omsorg i Leka kommune har ledig vikarstilling for hjelpepleier/helsefagarbeider.
Stillingen inngår i turnus med for tiden arbeid hver tredje helg.
Tiltredelse medio oktober, varighet ca 1 år.
Stillingens arbeidsområde:
Skal delta direkte i tjenesteyting til brukere i og utenfor institusjon.
Skal bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med kommunens
målsettinger. Er direkte underlagt sykepleiesjefen
Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:
Utdannet hjelpepleier / omsorgsarbeider/helsefagarbeider
Har gyldig førerkort for bil klasse B.
Er god til å kommunisere og samarbeide.
Er rutinert med bruk av elektronisk verktøy.
Har evne til å ta ansvar for å kvalitetssikre tjenesten i tråd med gjeldende lover og regelverk.
Har relevant praksis.
Er fleksibel ved endringer i oppgaver eller andre arbeidsrelaterte forhold.
Fremtreden og personlig egnethet vil vektlegges.
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Vi tilbyr:
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
God pensjons- og forsikringsordning
Lønn etter tariffavtale
Søknad med CV og referanser sendes til post@leka.kommune.no
Attester og vitnemål tas med til intervju.
For spørsmål send epost til post@leka.kommune.no, eller ring 74 38 70 00.
Søknadsfrist 27.09. 2013.
Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA
kap 1 § 2.3.
__________________________________________________________________________

VIKAR I 80 % STILLING VED DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Tjenesteområdet drift og vedlikehold i Leka kommune har ledig inntil 80 % vikarstilling ut
2013. Snarlig tiltredelse.
Stillingens arbeidsområde:
Vaktmesteroppgaver tilknyttet kommunale veier, bygg og anlegg. Stillingen er en del av
arbeidsområdets team, og det må påregnes både selvstendig arbeid og teamarbeid.
Vi søker etter en person som:
Har gyldig førerkort for bil minst klasse B, og disponerer egen bil.
Har fagbrev innen relevant fagområde, alternativt allsidig relevant erfaring.
Arbeider selvstendig, målrettet og effektivt.
Fungerer godt ved teamarbeid.
Er fleksibel ved endringer i oppgaver eller andre arbeidsrelaterte forhold.
Vi tilbyr:
Varierte arbeidsoppgaver
Utviklingsmuligheter og erfaringsbygging
God pensjons- og forsikringsordning
Lønn etter tariffavtale
Søknad med CV og referanser sendes til post@leka.kommune.no
For spørsmål send epost til post@leka.kommune.no, eller ring 74 38 70 00.
Søknadsfrist 27.09. 2013.
Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA
kap 1 § 2.3.
_____________________________________________________________________________________

Slamtømming
Slamtømming starter i uke 38.
Ta kontakt med kommunen dersom det er noe du lurer på, tlf 743 87 000.
_____________________________________________________________________________________
Skogen finner jeg er skjønnest i høstgeniets fantasi,
og ikke, når den står som grønnest.
Bjørnstjerne Bjørnson
September er en skøn og moden kvinde med kloge træk og gyldent hår.
Tove Ditlevsen
Jeg tror at naturen har sitt deiligste liv, når den blekner. Intet dør så vakkert som
blader. I de varmeste, vakreste farger jorden eier, kler de seg.
Sigbjørn Obstfelder
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Informasjon

Ansvaret for veinavneskilt er Leka kommune og Statens vegvesen.
Produksjon og oppsetting av navneskilt på veiene vil skje i samarbeid med Statens vegvesen.
Da det er mange kommuner som er i samme prosess som oss, vil dette ta tid og først skje i
2014.
Fordi om dette vil ta tid, er det flott at husnummer kommer opp. I de digitale systemer
(på gpser med mer) ser man både veinavn og husnummer, så derfor er det fint at de kommer
opp.
I forbindelse med adresseringen er det nå noen som opplever at det står feil veinavn og
husnummer på posten Deres. Dette skyldes at dere hos folkeregisteret er registrert med
adressen der dere bodde først i Leka kommune eller når dere sist gang varslet folkeregisteret.
Ikke alle tenker på at når en bytter hus, kjøper hus og lignende, så må folkeregisteret ha
beskjed om det, tiltross for at vi da hadde bare postnummeret å forholde oss til.
Noen får også feil husnummer på adressen sin. Dette skyldes at en eier flere hus på samme
gårds og bruksnummer. Dere må gi beskjed til folkeregisteret om hvilket husnummer
dere bor i.
Dette gjør Dere på nettet hos: www.skatteetaten.no under fanen folkeregisteret og
flytting. Dere kan gjøre det på nett eller ta ut papirskjema.
Trenger Dere hjelp, lurer på noe, ta kontakt med Leka kommune 74 38 70 00.

__________________________________________________________________________

FOTPLEIER MARGRETHE EDVARDSEN
Kommer til Leka sykestue onsdag 25. og torsdag 26. september,
og til Gutvik mandag 30. september.
For timebestilling ring mobil 901 52 243
__________________________________________________________________________

Klovnen Knut

Familieforestilling på biblioteket
MANDAG 16. SEPTEMBER KL. 1800
Forestillingen er variert, publikumsdeltagelse og har mye
humor – noe for både små og store.
Inngang:

barn
voksne

gratis
kr. 30,-

Billettsalg ved inngangen. Billettinntekten går til innkjøp av
blendingsgardiner til Herlaughallen.

Hjertelig velkommen
til en morsom forestilling!
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Valgresultat i Leka kommune

I Leka kommune ble valgoppslutningen på 77,7 %.
Fordelingen på listene ble slik:

Forhåndsstemmer Valgtingsstemmer Til sammen
Miljøpartiet De Grønne
1
0
1
Arbeiderpartiet
33
74
107
Senterpartiet
56
89
145
Kristelig Folkeparti
0
1
1
Kristent Samlingsparti
0
1
1
Venstre
3
8
11
Sosialistisk Venstreparti
4
10
14
De Kristne
0
0
0
Rødt
1
0
1
Kystpartiet
0
2
3
Piratpartiet
1
0
1
Fremskrittspartiet
12
27
39
Høyre
9
17
26
Demokratene
0
1
1
SUM
120
231
351
_____________________________________________________________________________________

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.

INVITASJON TIL FORMIDDAGSKAFFE I HERLAUGHALLEN
LØRDAG 28. SEPTEMBER KL. 1200 – 1400
Salg av kaffe, vafler, kaker, påsmurt
Underholdning av elever ved
Leka musikkskole kl. 1300
Loddsalg – mange flotte premier
Konkurranser
All inntekt går uavkortet til TV-aksjonen og
nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens.

Hjertelig velkommen til en trivelig stund!
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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Leka Blandakor

7994 LEKA

Stiftet: 1919

Sommerferien er over og vi starter opp med øvelse med Hans Ivar Ellingsen som dirigent
tirsdager kl. 2000-2230 i Lille Herlaughall.
I høst skal det jobbes med følgende aktiviteter:
Prosjekt med sanger av Too Far Gone og Holmsve
Julekonsert
Samarbeid med Vega Songlag om tur til Irland høsten 2014, vi begynner allerede i høst
å øve til denne turen
Ved å synge i kor kan du risikere å…
- få overskudd og energi
- stresse ned
- få en god holdning
- koble av, være avspent
- få et musikalsk og sosialt fellesskap
- få opplevelsen av å være en del av noe større
- kjenne mestringsfølelse
- bli motivert
Ved å synge i kor blir du rett og slett GLAD!
Så Lækkværinga, Gutvikværinga og allj annjeran som har løst te å søng:
Hiv dåkk roint og kom på sangøvels tirsdag 17. sepbtember kl. 2000 i Lille Herlaughall.

Alle er hjertelig velkommen!
__________________________________________________________________________

GUDSTJENESTER
Søndag 06/10

Leka kirke kl. 11.15
Gudstjeneste v/ Donata Faustmann.
Høsttakkefest.
Utdeling av 4-årsbok
Leka Sanitetsforening serverer kirkekaffe.
Konfirmantundervisning

Søndag 03/11

Leka kirke kl. 11.15
Gudstjeneste v/ Donata Faustmann.
Allehelgensdag. Vi minnes de som er død siste år.
Konfirmantundervisning

Lørdag 09.11

Leka kirke kl. 1600
Lys våken: 5. – 6. og 7.klassingene.

Søndag 10.11

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

Søndag 01/12

Leka kirke kl.
Lysmesse

Tirsdag 24/12

Leka kirke kl.
Julegudstjeneste
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Trimkortsesongen 2013
Det har vært en fin tursesong i år og det ser ut til at vi kan få en fin høst så langt.
Så ta dere en tur ut! Kanskje finner dere også en sopp eller en kylling.

1. desember er siste frist for levering av trimkort.
Ønsker dere krus, så legg ved 100 kr og skriv tydelig navn på hvem som skal ha.
Dette leverer dere i den grønne postkassen (inne) på Joker Husby.
Vi vil gjerne ha inn kortene til alle sammen,
fordi om dere ikke ønsker krus.
Krusene blir ikke delt ut før ut i 2014
Det vil bli trekning på kortene!
Hilsen Allidrettsgruppa
__________________________________________________________________________

Skal vi møtes til litt aktivitet ute før vi starter innetreningen?

Mandager kl 1830 møtes vi på parkeringsplassen i Briktdalen.
Vi tar i bruk området til litt lett fysisk aktivitet og kanskje litt styrke.
Varighet: ca 1 time.
Utstyr: Gode treningssko, behagelig tøy og en drikkeflaske.
Hjertelig velkommen til uformell aktivitet ut i det fri. Det finnes ikke dårlig vær i Briktdalen.
PS: Er det vanskelig å komme ifra, ta med barna på trim.
Hilsen Leka IL ved Annette
__________________________________________________________________________

Fotballkamp på Leka Stadion
Lørdag 14. september kl. 1500 Leka lillegutt/gutte 13 – Grong
Søndag 15. september kl. 1500 Leka liillegutt/gutte 13 – Lierne
Møt opp og se våre unge fotballhelter i aksjon.
Salg av kaffe og biteti!
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SØKE – KJØPE – SELGE – LEIE - LÅNE – DONERE – MISTET – FUNNET

Randibua

Alle bordlamper og lampetter – 50 % rabatt!
Bua er stort sett åpen, men besøk kan avtales.
For sikkerhets skyld: tlf 74 39 96 71.
Hilsen Randi.

__________________________________________________________________________

Vi hilser og gratulerer...
Til Alfred
Gratulerer med dagen den 19. september.
Hilsen Randi
Til Julie
Gratulerer så mye med 18-årsdagen den 26. september.
Hilsen farmor og farfar
Til Daya
Gratulerer med dagen den 19. september.
Hilsen Randi og Alfred
Julie
Gratulere så mytji me 18-årsdan 26. september.
Stor bursdagsklæm fra Line, Kjell-Ivar og mamma
– vi e kjæmpegla ti dæ
__________________________________________________________________________
Straks sommeren er endt,
blir løvet tent.
Nils Collett Vogt
Sommeren er omme. Og når
sommeren er omme kommer en tid da
luften blir rødgyllen, klar som vin.
Axel Jensen
En sommar e forn.
Det e haust uti fjorn.
Og i fjæra står vijnntern og
veinnte.
Arvid Hanssen
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Mandager

Tirsdager

Onsdager

Torsdager

11.00
11.30
17.00
18.30
20.00
11.00
15.00

–
–
–
–
–
–
–

23.00
13.00
18.00
19.30
22.00
23.00
18.00

20.00
11.00
11.30
18.00
18.30
19.00
20.00
11.00
19.30

–
–
–
–
–
–
–
-

22.30
23.00
14.30
20.00
19.30
20.30
23.00

Solstudio åpent
Skolebibliotek
Småbarnstrim Herlaughallen
Uteaktivitet i Brigtdalen, arr Leka IL
Linedance Lille Herlaughall
Solstudio åpent
Miljøtorg åpent første tirsdag i måneden oktober-mars
Miljøtorg åpent tirsdag i oddetallsuker april-september
Korøvelse Leka blandakor – Lille Herlaughall
Solstudio åpent
Åpent bibliotek
Seniordans – Lille Herlaughall
Biblioteket åpent
Miniatyrskyting for barn og ungdom
Fotoklubb på Lekatun første onsdag i måneden
Solstudio åpent
Sykling rundt øya – oppmøte parkering ved helsesenteret

Fredager

11.00 – 23.00

Solstudio åpent

Lørdager

12.00 – 14.00
11.00 – 21.00

Leka steinsenter åpent (mai-sept.)
Solstudio åpen

Søndager

11.00 – 21.00
18.30 – 20.00
20.00 -

Solstudio åpent
Badminton
Bingo på Solsem

Nå er høstens grønnsaker på sitt flotteste – hva med en grønnsakssuppe til middag?
Her er forslag på suppe med pølse.

Grønnsaksgryte med kjøttpølse
Du trenger følgende til fire porsjoner suppe:













1 løk, finhakket
1 ss smør
1,5 liter vann
10 pepperkorn
3 buljongterninger
1 purre, snittet
1/2 sellerirot, i terninger
6 poteter, i terninger
1/4 hodekål, finhakket
3 gulrøtter, i terninger
Rikelig med finhakket persille og timian
2 medium store kjøttpølser i terninger

MAT K
R
O
K
E
N

Slik gjør du:
Bruk en god gryte, gjerne jerngryte. Stek løken blank i smør. Hell over vann og ha i
buljong og pepper. Kok opp og ha i alle grønnsakene i gryten sammen med urtene.
La gryten småkoke i 15-20 minutter. Ha i kjøttpølsen og la gryten stå og trekke til
grønnsakene er møre.
Smak til med salt og pepper.
Velbekomme!
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SEPTEMBER 2013

Lørdag
Søndag

14.
15.

Mandag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Mandag
Lørdag

16.
23.
24.
25.
26.
30.
28.

OKTOBER 2013
Torsdag
03.
Uke 41
07.-11.
Tirsdag
15.
Søndag
20.
Torsdag
31.
NOVEMBER 2013
Tirsdag
05.
Fredag
08.
Mandag
22.
Torsdag
28.
DESEMBER 2013
Tirsdag
03.
Fredag
06.
Torsdag
12.
Fredag
20.
JANUAR 2014
Torsdag
02.

Fotballkamp Lillegutt – gutter 13 Leka stadion kl. 1500: Leka – Grong
Markering av geologiens dag – ved ørnerovet kl. 1100
Fotballkamp Lillegutt – gutter 13 Leka stadion kl. 1500: Leka – Lierne
Klovnen Knut kommer til Leka bibliotek – forestilling kl. 1800
Fotballkamp Leka stadion kl. 1745: Leka – Gullvikmoen
Formannskapsmøte og Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030
Fotpleien kommer til Leka sykestue
Fotpleien kommer til Leka sykestue
Forpleien kommer til Gutvik
Formiddagskafé kl. 1200-1400 i Herlaughallen i forbindelse med TV-aksjonen

Strikkekafé, arr Bygdekvinnelaget i Leka
Skolens høstferie
Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
TV-aksjonen - INGEN TID Å MISTE – Nasjonalforeningen for folkehelsen
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030
Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Markering av Leka Sanitetsforenings 100-årsjubileum
Skolefri
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030
Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Sanitetens julebord for «Vi over 60»
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030
Siste skoledag før juleferie

Første skoledag etter juleferie

FEBRUAR 2014
Uke 8

17.-21.

Skolens vinterferie

MARS 2014

APRIL 2014
Onsdag
09.
Uke 16/17
14.-21.

Nord-Trøndelag Teater kommer til Herlaughallen
Skolens påskeferie

MAI 2014
Fredag

02.

Skolefri

Fredag
30.
JUNI 2014

Skolefri

Fredag

20.

Siste skoledag før sommerferie

14.-20.

Herlaugsdagene

JULI 2014
Uke 29
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