Utgiver: Leka kommune

Dato: 11.10.13

Søndag 20. oktober mellom kl. 1300 og kl. 1600
vil du få besøk av en bøssebærer for TV-aksjonen.
Innsamlede midler går i år til Nasjonalforeningen for
folkehelsens arbeid med demens.

Nr: 20/13

Ring 820 44 110 –
da gir du kr. 200,til Nasjonalforeningen
for folkehelsens
arbeid mot demens.

70 000 har demens. 10 000 får sykdommen hvert år.
Det kan ramme oss alle, både deg og meg og noen vi kjenner.
Det er en myte at det bare er gamle mennesker som
får demens – personer ned i 30-, 40- og 50-årene kan få
Alzheimer og frontotemporal demens.
-------o------Vi mangler fremdeles noen bøssebærere for å dekke
alle roder. Dersom du kan tenke å hjelpe til så meld fra
til enten Annette, Tove eller Beathe.
Bøssebærerne bruker av sin fritid for å støtte et
humanitært formål, så vi ber om at de blir tatt godt imot,
også om du ikke kan eller ønsker å gi noe bidrag til denne aksjonen.

TIL DERE SOM ALLEREDE HAR SAGT JA
TIL Å GÅ ÅRETS VIKTIGSTE SØNDAGSTUR – TUSEN TAKK!
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF

FREDAG 24.10.13
FREDAG 17.10.13

Neste utgave:

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
_____________________________________________________________________

Også i 2014 vil det bli arrangert ungdommens kulturmønstring i Leka. Vi har ikke dato for
arrangementet klart enda, men det vil sannsynligvis bli i slutten på januar – begynnelsen på
februar. På lokalarrangementet i Leka ønsker vi alle under 20 år velkommen til å delta. Enten
du går i barnehage eller skole – alle som har lyst kan delta med et eller annet!
Dette er ingen konkurranse, men en arena hvor du kan vise frem det du holder på med.
Hvert år plukkes det ut noen deltakere som får representere kommunen i fylkesmønstringa
for UKM. Disse må være mellom 13 og 20 år. De innslagene som sendes videre skal vise
bredden av det det de unge i Leka holder på med.
Oppfordrer alle barn og unge i Leka til å delta på Ungdommens Kulturmønstring!
Håper både foreldre, besteforeldre, barnehage, skole, musikkskole og nærmiljøet kan være
med å oppfordre de unge til å delta – hjelpe dem underveis med gode råd og tips – og gi dem
et lite «puff» hvis de trenger det.
Det er stort sett bare fantasien som setter begrensninger for hva man kan delta med 
Det kommer nærmere informasjon seinere ….. dette er bare en liten hvisken så dere kan
sette i gang!
Er det noe dere lurer på – så bare ta kontakt med Venke på kulturkontoret!
_______________________________________________________________________________________________

La brøytestikkene stå i fred - det er en grunn til at de står her!
Nå er det satt ut brøytestikker på kommune- og fylkesveiene – men vi ser at brøytestikkene
forsvinner, og gjerne ligger henslengt i veigrøfta.
Brøytestikker skal vise brøytesjåfører hvor veien er, men er også nyttig for folk flest.
Man bruker stikkene til å orientere seg i mørke, snø og tåke.
Både barn og voksne faller for fristelsen og rasker med seg brøytestikker, ser du noen som
«leker» seg – si fra til vedkommende hvor dumt dette er, og hjelp til med å sette dem opp
igjen. At brøytestikkene får stå i fred kan være med å redde liv!
Minner samtidig små og store om å
bruke refleks.
Ved å ha på deg refleks reduserer du
risikoen for å bli påkjørt med 85 prosent,
likevel er det svært få som benytter den
lille livredderen. De nasjonale
reflekstellingene av voksne fotgjengere
som ble gjennomført i november 2012
viser at kun 29 prosent bruker refleks.

Vi har ingen å miste – bruk refleks!
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En bit av det utviklingsarbeidet vi utrettelig holder på med fra Leka og i regionen.
Bygge for framtida bevist for å bli robust region! Det skal vi lykkes med for vi er viktige og
ettertraktet naturbasert vare, noe rå- kanskje, men også bearbeidet. Vi kommer til å unngå
kommunesammenslåing, men på mange områder vil vi se at kommune, - og fylkesgrenser
betyr mindre fordi næringslivet og samferdsel utvikles i et mye større bilde. For eksempel
havbruk og energi. Naturen er grunnlaget for all rikdom og eksistens. Det er ikke i storbyene.
Det er her, det er i distriktene hvor vi bor at naturbasert grunnlag for utvikling ligger, derfor
er vi, Norge, en nasjon vi med - fordi vi deler med alle. Den jobben er en glede å holde på
med, det er ingen spøk, det må passes og jobbes. Og vi må stå sammen; vi må henge i lagellers blir vi hengt en etter en.
Og takk: Ser ut for at mindretallsregjeringa - som flertallet av velgerne stemte på ikke har
skjønt det riktig enda, men det vil de før perioden er slutt. Hele sentraliseringsideen av
Norge, kommune, fylkene, politi osv. er totalt feilslått, viser at de nesten har bind for øynene
for de muligheter vi har til å bygge landet videre til fordel for alle, med rettferdighet og
klokskap. Da er det ikke så viktig å få farten opp i 110 og 130 km/t som Frp. Og de skal se til
EU for å lære?- Da vet vi at EU er imponert over Norge og klarer ikke å forstå at vi skifter
kurs.
Lekafilmene og Eventyret Helgeland, nå påbygd med Leka del.
Mandag legges filmene ut for offentligheten.
Vi prøver å få frem det noe spesielle ved Leka: geologi, eventyr og sagn, men også naturen
som vi kommer fra - Vill og mild – den er grunnlaget for landbruket, havbruket og det hele..
Viktig å vise frem Landbruket som en del av det vi er gode på i Leka. Melkeproduksjonen har
økt de siste årene og kvoten som leveres fra Leka er på 4 mill. liter. All jord er i drift.
Viktig for at menneskene skal trives er at det også skal se fint og ordentlig ut, så vi ikke
skjemmes, men er stolte.
Havbruket er vår gullgruve, det også vises på film.. Avtroppende regjering har varslet at
det i statsbudsjettet for 2014 vil komme en ordning der kommuner som får nye
oppdrettsanlegg blir kompensert for dette med inntil fire millioner kroner per
konsesjon. I Skottland har de etablert en arealavgift for oppdrettsnæringen som gir skotske
myndigheter en årlig inntekt. Et tilsvarende avgiftsnivå som i Skottland er det absolutt rom
for i Norge, og den må komme raskt skal havbruksnæringen vokse som forventet.
Alt en ser på filmene er sant, og det er ingen «stuntmann eller stand inn.»
Vi ville se menneskene, «de innfødte» fra virkeligheten, og det spesielle.
Vi ville vise livet, det er svært, og at vi som er her ønsker å passe på det vi har, bygge videre,
og samtidig ønske velkommen; turister, men også de som har lyst til å bygge eget reir her i
Leka: Reiret som beskytter det skjøre - men som ofte blir grunnlaget for det videre livet.
Ofte blir vi beskyldt for å være bløthjertet - ikke sikkert at de «harde hjerter» alltid har rett
når de leser framtida basert på økonomisk lønnsomhet, før de gir sitt avslag.
Kan hende det var mere potens i personen, enn det han skrev i sin søknad.
Det livsviktige; Eggstokken og egget- fikk vi fra skaperen uten å måtte søke banken..
Håper de med alle pengene, staten, banken, Innovasjon Norge osv. tar seg tid til å se
Lekafilmene:…….. hm, jo, potensialet ligger i oss alle.
Tak over hode vil vi måtte ha, samme hvor, og det er trygt og godt i Leka så bankene kan få
en sikkerhet uten om det vanlige; det vil stå her til evig tid.





Filmen Eventyret Helgeland er en viktig bit som nå er på plass i arbeidet for reiselivet i
region Namdal sammen med Vega og Torghatten
Prøveordningen med hurtigbåt håper vi å få til før sommeren. Vi liker dårlig å gå på
trynet, så vi må lykkes. Vi gir ikke opp for det er framtid i dette, unnfangelsen er ikke
nok - for markedet må først få prøve tilbudene og føle på mulighetene.
Tirdag 15. oktober blir det felles kurs på Leka, for regionen. Her skal det jobbes med å
lage felles pakker for dette samarbeidet.
Geoparken er som kjent et 3- årig byggeprosjekt for Leka-Vega- Torghatten
kostnadsberegnet til nesten 5 mill. kr. Det også krever bedre forbindelser i regionen.
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Skal vi lykkes med regional prosess så må regionrådene, fylkeskommunene og
kommunene jobbe med de gode samarbeidsløsninger. TTS og selskapene er veldig
positive. Og vi kan ikke sitte stille, for da får vi i alle fall en dårlig pensjon.
To siste punkt i vårt favør?
Det er også viktig å merke seg den økende interesse for å flytte på seg, og å etablere
seg i regionen, spesielt hyggelig er det for oss at eiendommer selger som hakka møkk,
gjelder både landbruk som trenger møkka, men også boliger og havområdene hvor
Havbruket henter sine store inntekter fra.
Vi ser også en endring i reisevaner/mønster hvor de tydelige signalene og statistikken
viser at flere er mobile, flere vil gjerne reise med fly og offentlig transport. Folk har
mere penger enn før, men de har mindre tid. For reiselivet og travle mennesker
handler det da å komme til bestemmelsesstedet/ gledes-punktet, raskt og
komfortabelt. Direkte fly fra Oslo og hurtigrutene vil være i vekst så lenge Norge ikke
gjør så dumt som EU har gjort; laget finanskrise, spekulert bort alle pengene i
tvilsomme investeringer, og latt skattebetalerne og småsparere sitte med tapene. Det
vil ikke skje i Norge fordi vi er rike på naturresurser og har hatt fornuftige politikere. .
I det lange løp: Vi har fremdeles mange fornuftige politikere, men vi som velgere må
også følge med.

MVH . Per-Helge Johansen ordfører
Tar til slutt med: Sagnet om Lekamøya er Norges lengste eventyr
Godt å kjenne sin historie..
Lekamøya er en fjellformasjon og et gammelt sjømerke som det knytter seg et sagn til, og
handlingen strekker seg fra Lofoten i nord og til Leka i sør. Hurtigruten bruker et døgn på å
seile gjennom dette sagnet. Lekamøya har for øvrig en form som gjør at den ser ut som en
kvinne med et stort sjal over seg.
Leka – en bit av Amerika
Øya Leka ligger lengst nord i Nord-Trøndelag, og har vært bebodd i over 10.000 år. Store
deler av øya består av serpentinitt og olivinstein som gir en karakteristisk gulrød farge, og
som ellers bare finnes på den Amerikanske siden av Atlanterhavet.
Norges geologiske nasjonalmonument
I 2010 ble Leka stemt fram som Norges geologiske nasjonalmonument.
Kåringen ble gjennomført av UT.no, som er et samarbeid mellom NRK og Den Norske
Turistforening. Ønsker du å lære mer om steiner, mineraler og fossiler fra Leka spesielt, men
Trøndelag og Nordland generelt, anbefales et besøk til Leka Steinsenter.
__________________________________________________________________________

Filmene legges ut på kommunens hjemmesider mandag 14.oktober.
__________________________________________________________________________
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GUDSTJENESTER
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 gudstjeneste v/ Donata Faustmann.
Kirkekaffe

Søndag 01/12

Leka kirke kl. 1530
Lysmesse, kirkekaffe ved konfirmantforeldre

Tirsdag 24/12

Leka kirke kl. 1300
Julegudstjeneste

__________________________________________________________

Lokal aksjonskomite vil rette en kjempestor takk til alle som bidro med gevinster, mat, salg
og rydding under formiddagskaffen i Herlaughallen lørdag 28. september:
Disse stilte med mat og kjøkkenhjelp:

Edny Aune, Greta Granås, Kirsti Hoff,
Venke Strat Thorsen, Aina Hege Haug,
mellomtrinnet ved Leka skole og
Julie Johansen.

Premier:
Fruktkurv gitt av Joker Husby
Hodelykt gitt av Coop Leka
2 brett egg gitt av Jan Erling Pettersen
Tørrfisk gitt av Ståle Haug
Potet og gulrot gitt av Ragnhild/Jostein Reppen
2 nybakte brød gitt av Edny Aune
Kveite gitt av Ståle Haug
Foto gitt av Leif Rune Jensen
Foto gitt av Ole Hamnes
TV-aksjons t-skjorte
Massasje gitt av Marianne Audne
Weekend på Leka Brygge gitt av Leka Brygge

Heldige vinnere på loddbøker:
Jo Erik Pettersen
Ragnhild Reppen
Anette Engan
Kirsten Pettersen og Marie Thorsen
Linda og Bjørn, Ole Kr. Holand m familie
Solveig Engan
Anette Engan og Inger Holand
Sonja og Ronald Pettersen
Raymond Johansen
Line Holmen Ekrem og Sindre Helmersen
Bjørg og Arne Lund
Ragnhild Reppen

Tipping
Vekt grønnsakskurv

3642 g

Antall i godtekrukka
Hva er i eska

116 stk
En lommekniv

Heldige vinnere på tippinga:
Line Holmen Ekrem og Sindre Barlien begge tippet 3,6 kg – Sindre Barlien ble
trekt som vinner
Line Holmen Ekrem tippet 118 stk
Venke Strat Thorsen tippet riktig

kr. 5.872,- på loddsalg, tipping og kaffesalg 

Totalt fikk vi inn
Hilsen Annette, Tove og Beathe
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Da starter vi opp igjen på 2T, TRENING og TRIVSEL, høsten 2013

Vi starter opp med step, aerobic og styrkesett på mandag den 14. oktober kl 1930.
Oppstart spinning tirsdag 15. oktober!
Nybegynner spinn 30 min. tirsdager kl 1830!

Timeplan 2T Leka IL 2013
Kl
18:30
19:30

Mandag
Step/areobic
styrkesett

Tirsdag
Spinn 30/litt styrke
Spinn 45

Torsdag
Spinn 45

Spesialpris denne høsten:
kr 300,- for hele høstsesongen 2013!

Priser:
Voksne/Skoleungdom

PS: Ønsker noen å ta ansvar for pump??
Oppfordrer alle som trener på 2T
til å ta med en venn på trening!
Husk vannflaske, gode treningssko og håndkle.
_______________________________________________________________________________
Enkelttime
Hele høsten

kr. 50/20,kr300/100,-

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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Basar Haug forsamlingshus søndag 13.10. kl. 1530
Åresalg, loddbøker, pilkasting
Salg av mat og kaffe
Kom å ta ettermiddagskaffen på Haug!

VELKOMMEN
Arr: Haug forsamlingshus
__________________________________________________________________________

Oppstart av "Tovekurs"

Kurset starter torsdag 24. oktober kl 17oo i Lille Herlaugshall,
Vell møtt til alle som har meldt seg på.
Fagforbundet Leka
for styret, Leder Torill A Grande
______________________________________________________________________

Strikkekafé torsdag 7. november kl. 2000 på Lekatun.
Ta med noe til kaffen. Styret ordner kaffe/te.
Det blir loddsalg – ta me en gevinst!
Arr Bygdekvinnelaget i Leka
_______________________________________________________________________________

Storsymøte
Storsymøte på Lekatun torsdag 21. november kl. 2000
Arr Leka Sanitetsforening
__________________________________________________________________________

KINO SØRHORSFJORD
Onsdag 23.10.2013
Kl 18:00, Hokus Pokus Albert Åberg - Aldersgrense: Alle
Albert mener han er stor nok til å få en hund nå som han har begynt skolen og snart
fyller syv år. Men pappa syns fortsatt han er altfor liten til et så stort ansvar. Albert
prøver alt han kan å overbevise pappa om at han tar feil. Men det er ikke så lett for en
liten gutt som fortsatt benytter seg av en fantasivenn for å løse sine problemer.
Kl 20:00, Gåten Ragnarok - Aldersgrense: 11 år
Arkeologen Sigurd Svendsen (Pål Sverre Hagen) har viet sitt liv til å løse de 1000 år
gamle mysteriene fra Osebegskipets gravkammer. Når han finner spor som peker mot
den største myten av alle; myten om Ragnarok, blir Sigurd besatt av tanken om at
Oseberggraven skjuler svaret på opphavet til historien om vår egen undergang. En
mystisk runestein med spor etter Osebergvikingene avdekkes i Finnmark og fristelsen
blir for stor: Sammen med to kolleger og sine to barn legger Sigurd ut på en
ekspedisjon som leder dem dypt inn i Ingen-Mannsland - et avsperret område mellom
Norge og Russland.

___________________________________________________________________

Vaskedugnad

Nå er Lekakirka ferdig restaurert utvendig, nye vinduer og taket inne i kirka er reparert.
Men det er lenge siden det har vært rundvasket i kirka – så menighetsrådet inviterer til
vaskedugnad TORSDAG 21. NOVEMBER KL. 1730. Dersom det stiller noen driftige damer og
herrer gjør vi mye på et par effektive timer. Ta med egen bøtte, klut, langkost, hansker og
godt humør – så stiller vi med det samme + vaskemiddel og nykokt kaffe
Leka menighetsråd
7

Fotokurs – bilderedigering på Lekatun 8. – 10. november
Workshop Trinn II. Bilderedigering m Photoshop Elements 11
Fredag 08.11 kl. 18.00 – 21.00
Repetisjon av Trinn I
Arbeidsområdet i PSE 11
Lørdag 09.11 kl. 10.00 – 17.00
10.00-12.00
Camera Raw
12.00-13.00
Layers. Jobbe med ulike lag
13.00-14.30
Lunch
14.30-17.00
Bruk av ulike verktøy. Praktiske øvelser
Søndag 10. kl. 10.00 – 16.00
10.00-12.30
Avansert redigering. Praktiske øvelser.
12.30-13.30
Lunch.
13.30-15.00
Avansert redigering forts.
15.00-15.30
Fra skjermbilde til print.
15.30-16.00
Oppsummering/evaluering.
Kurset går i samarbeid med Nordnorsk Pensjonistskole.
Kursavgift maks kr. 800,- for hele helga. Påmelding til Leif Rune Jensen: mobil 970 63 942
__________________________________________________________________________

Sangkveld i Leka kirke tirsdag 5. november kl. 1900

Med Donata Faustmann, Hans Ivar Ellingsen og Leka blandakor.
Velkommen til en trivelig kveld med sang og musikk i Leka kirke.
__________________________________________________________________________

Kirkeskyss

Leka menighetsråd ønsker å få til en ordning med kirkeskyss.
Vi er da avhengig av flere personer som kan stille seg disponibel med bil en søndag eller to i
løpet av året. I Leka kirke er det gudstjeneste stort sett første søndag i måneden, i tillegg
kommer gudstjenester på høytidsdager. Det vil da bli satt opp en oversikt over hvem som kan
kjøre når og telefonnummer slik at den som har behov kan ta kontakt.
Kan du tenke deg å bidra til dette – meld fra til enten Arve Antonsen på kontoret, 743 87 031
eller Beathe Mårvik, 951 09 887.
Menighetsrådet
__________________________________________________________________________

Gis bort

Buesofa i stoff (rosa) og skrivebord gis bort – henvendelse snarest.
Beathe Mårvik, 951 09 887

Vi hilser og gratulerer...
Til Leka lag av LHL
Tusen tak for en kjempefin tur,
først til Hildurs urterarium der vi spiste en nydelig lunsj.
Turen gikk så videre til Brønnøysund med omvisning
og servering av kaffe og lefser hos Brønnøysund LHL.
Litt shopping ble det også tid til. Vi storkosa oss.
Hilsen Bjørg og Arne
Tusen takk for all oppmerksomhet i anledning min 70-årsdag.
John Helmersen
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Mandager

11.00
11.30
17.00
19.30

Tirsdager

Fredager

11.00 – 23.00
15.00 – 18.00
1830 – 1930
1930 – 2030
20.00 – 22.30
11.00 – 23.00
11.30 – 14.30
18.30 – 19.30
19.00 – 20.30
20.00 11.00 – 23.00
19.30 –
20.00 – 22.00
11.00 – 23.00

Solstudio åpent
Miljøtorg åpent første tirsdag i måneden oktober-mars
Spinn 30 – lett styrke 2T
Spinn 45 – 2T
Korøvelse Leka blandakor – Lille Herlaughall
Solstudio åpent
Åpent bibliotek
Biblioteket åpent
Miniatyrskyting for barn og ungdom
Fotoklubb på Lekatun første onsdag i måneden
Solstudio åpent
Spinn 45 – 2T
Strikkekafé Lekatun første torsdag i måneden
Solstudio åpent

Lørdager

11.00 – 21.00

Solstudio åpent

Søndager

11.00 – 21.00
18.30 – 20.00
20.00 -

Solstudio åpent
Badminton
Bingo på Solsem

Onsdager

Torsdager

– 23.00
– 13.00
– 18.00
-

Solstudio åpent
Skolebibliotek
Småbarnstrim Herlaughallen
Step/arerobic/stryke – 2T

Lokal aksjonskomite oppfordrer NÆRINGSLIVET og LAG OG FORENINGER i Leka
kommune å bidra med støtte til TV-aksjonen.
Næringslivet benytter dette kontonummeret: 8382 08 05200 eller gå inn via denne linken:
http://giverstafett.no/gi-gave og registrere gaven.
Beløp som settes inn på næringslivskontoen MÅ merkes med kommunenummer og
kommunenavn i merknadsfeltet - 1755 LEKA – slik at innbetalt beløp blir registrer som gitt i
vår kommune.
Privatpersoner, lag og foreninger, støttekonserter eller andre typer arrangementer
benytter følgende kontonummer: 8380 08 09005.
Her må også kommunenummer og kommunenavn stå i meldingsfeltet: 1755 LEKA.

Med midlene fra TV-Aksjonen vil Nasjonalforeningen for
folkehelsen skape flere gode dager for alle som er berørt
av demens!
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OKTOBER 2013
Uke 41
07.-11.
Søndag
13.
Tirsdag
15.
Torsdag
17.
Fredag
18.
Søndag
20.
Onsdag
23.
Torsdag
24.
Torsdag
31.
NOVEMBER 2013
Tirsdag
05.
Torsdag
Fredag

07.
08.

Torsdag

21.

Fredag
Torsdag
DESEMBER
Tirsdag
Fredag
Torsdag
Fredag

22.
28.
2013
03.
06.
12.
20.

JANUAR 2014
Torsdag
02.

Skolens høstferie
Basar på Haug kl. 1530, arr Haug forsamlingshus
Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Fotballavslutning Herlaughallen kl. 1800-2000
Flaskeinnsamling kl. 1600, arr 10. klasse til inntekt for skoletur
TV-aksjonen - INGEN TID Å MISTE – Nasjonalforeningen for folkehelsen
Kino Sørhorsfjord kl. 1800 og 2000
Tovekurs Lille Herlaughall kl. 1700, arr Fagforbundet
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030
Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Sangkveld i Leka kirke kl. 1900, Leka blandakor, Donata,
Strikkekafé Lekatun kl. 2000, arr Bygdekvinnelaget i Leka
Markering av Leka Sanitetsforenings 100-årsjubileum
Fotoredigeringskurs Lekatun kl. 1800-2100
Vaskedugnad i Leka kirke kl. 1830, arr Leka menighetsråd
Storsymøte Leka Sanitetsforening, Lekatun kl. 2000
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.
MARS 2014

APRIL 2014
Onsdag
09.
Uke 16/17
14.-21.
MAI 2014
Fredag
02.
Fredag
30.
JUNI 2014

Skolens vinterferie

Nord-Trøndelag Teater kommer til Herlaughallen
Skolens påskeferie

Skolefri
Skolefri

Fredag
JULI 2014

20.

Siste skoledag før sommerferie

Uke 29

14.-20.

Herlaugsdagene
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