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8. MARS

Kvinnekampen foregår over hele verden, hver dag,
hele året. 8. mars er likevel unikt fordi det er en mulighet
for feminister av begge kjønn til å markere at kampen
for kvinners rettigheter er høyst levende. Nesten 62 år etter at
Verdenserklæringen som stadfestet at "alle mennesker er født
frie og like i verdighet og rettigheter", ser vi at diskriminerende
lover mot kvinner er på vikende front.

FNs internasjonale kvinnedag

India og Malaysia har satt til side sine lover som tillater ekteskapelig voldtekt, mens Haiti har
avskaffet en lov som tillater mannen å drepe sin kone ved noen tilfeller av utroskap. SørKorea har endret loven som utpeker mannen som familiens overhode, mens Colombia har
fjernet sin diskriminerende lov som setter 14 år som minstealder for ekteskap for gutter og
12 år for jenter. Og Pakistan har fjernet kravet om fire mannlige muslimske vitner for å
bevise voldtekt.
- Fortsatt er det en lang vei å gå for kvinner som kjemper mot fordommer basert på kjønn,
og til tross for forpliktelsene om å oppheve alle former for kjønnsbasert forskjellsbehandling,
er det mange lover som fortsatt nekter kvinner like rettigheter, og hindrer dem fra å delta
fullt ut i samfunnet, sier Kari Solholm, generalsekretær i FN-sambandet.
Kilde: www.fn.no
Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 21. mars; frist innlevering av stoff:
fredag 14. mars, videre utgivelsesdatoer:11.4., 25.4., 9.5. og 23.5.
.
Leka kommune tlf.74 38 70 00 kl.0800 - 1530
Åpne kontorer
kl.1100 - 1400
Hjemmeside
www.leka.kommune.no
e-post
post@leka.kommune.no
Legesekretær
Lege

mandag-torsdag
mandag-fredag

kl.1100 – 1200
kl.1100 – 1200

Legevakt når kontorene er stengt: 74 39 97 50
Akutt sykdom – ring alltid 113
Leka sykestue og hjemmesykepleien
Tilbringertjenesten, servicetransport og handlerute
Leka Taxi AS
Skatteetaten; ligningskontor

74 38 72 00
07417
406 92 700
800 80 000
1

NAV Leka – tirsdag og torsdag
Veterinærvakt

55 553 333
74 39 91 66

Informasjon fra Leka kommune
_____________________________________________________________________

MØTEBOK
FRA KOMMUNESTYREMØTET 27.2.2014
Saksframleggene og vedlegg som det vises til, finner du på www.leka.kommune.no
01/14
Endring av vedtekter Leka barnehage
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt:
Vedtak: Vedlagte forslag til reviderte vedtekter for Leka barnehage vedtas som framlagt.
02/14
Endring av vedtekter Leka musikk- og kulturskole
Rådmannens forslag med endringsforslag fra Arnfinn Holand enstemmig vedtatt.
Vedtak: Vedlagte forslag til reviderte vedtekter for Leka musikk- og kulturskole vedtas.
Punkt 1; Musikk- og kulturskolen er administrativt underlagt rådmannen.
03/14
Reglement for godtgjøring til folkevalgte
Utsettelsesforslag fra Arnfinn Holand enstemmig vedtatt:
Vedtak: Saken utsettes.
04/14
Fastsetting av festeavgift
Utsettelsesforslag fra Arnfinn Holand vedtatt med 8 mot 6 stemmer.
Vedtak: Saken utsettes.
05/14
Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til kommunestyret
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak: Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.
06/14
Skatteoppkreverfunksjonen 2012
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2012 til
orientering.
2.
Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2012 vedr.
skatteoppkreverfunksjonen i Leka kommune til orientering.
07/13
Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til kommunestyret
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak: Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering.
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08/14
Utlysing av ledige stillinger
Rådmann la fram endret innstilling (tillegg til opprinnelig innstilling: Stilling som hjemmehjelp
og hjelpepleier lyses ut.)

Rådmannens endrede innstilling vedtatt med 13 mot 1 stemme.
Vedtak: Følgende stillinger lyses ut: Økonomileder, hjelpepleier, hjemmehjelp, assisterende
sykepleiesjef, samt vikar for landbruksveileder ut prosjektperioden.
09/14
Konstituering rådmann
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak: Reidun Helmersen konstitueres som rådmann i perioden 1.-31. mars 2014.
10/14
Skolelunsjordning
Forslag fra Ole Kr. Holand og Kjetil Bjørnstad enstemmig vedtatt.
Vedtak: Saken sendes tilbake til administrasjonen for utredning av andre mulige løsninger
herunder antall dager og selvkost. «Overføring av forebyggende midler fra
samhandlingsreformen» reduseres til 20.000,-.
11/14

Omorganisering av Leka barne- og ungdomsskole og
Leka barnehage til oppvekstsenter
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak: Formannskapet har gjennomgått den økonomiske situasjonen. Administrasjonen bes
om å utrede en administrativ samordning av skole og barnehage med tanke på å spare
økonomi. Teknisk etat bes om å foreta en tilstandsvurdering av Leka barnehage, med tanke
på utbedring, samt se på mulighet for ombygging/utbedring av eksisterende areal på skolen,
med tanke på samlokalisering.
12/14

Reguleringsplan Frøvik og Frøvikøya – behandling av innspill og
godkjenning av plan
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak: Iht. til delegasjonsreglementet § 3-14 og plan- og bygningsloven §§ 12-10,11 og 12
godkjennes framlagte reguleringsplan med foreslåtte reguleringsbestemmelser til
reguleringsplan for Frøvik og Frøvikøya.
13/14
Kommunereform - samarbeid Ytre Namdal
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
Leka må være egen kommune og levere basistjenestene her.
2.
Leka må løse større oppgaver i felleskap med nabokommunene,
3.
Kystgruppen og Region Namdal må samarbeide med Sør-Helgeland i arbeidet
med næringslivsutvikling, Geopark og samferdsel, og forsøke å dra effekt av
deltakelse i en større sirkel.
4.
Med å bevare små kommuner som for eksempel Leka greier man å ta hele
landet i bruk der hvor ressursene er. Dermed bidrar vi til grunnlaget for
utviklingen av service, tjenesteproduksjon og styrker næringslivet i hele
regionen. Laksenæringen er et eksempel på en næring som har etablert
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5.
6.

seg langs kysten og som har lyktes blant annet fordi det var bosetting og
infrastruktur på plass.
Arrangere ET ØYKOMMUNESEMINAR på Leka hvor vi inviterer like
kommuner for å diskutere felles utfordringer.
Kommunestyret gjennomfører et arbeidsmøte snarest mulig, senest innen
utgangen av april.

14/14
Årsmelding Regionalt fond Ytre Namdal 2013
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak: Kommunestyret tar årsmeldingen for ”Regionalt fond Ytre Namdal 2013” til
orientering. Kommunestyret ber om at det utarbeides en rapport, med formål å se om
midlene over en 5-årsperiode har gitt arbeidsplasser. Kystgruppen, under forutsetning av
likelydende vedtak i kommunene Leka og Nærøy, bes om å gjennomføre arbeidet på vegne av
de tre kommunene i Ytre Namdal.
15/14
Reiselivsstrategi Ytre Namdal
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
Reiselivsstrategi for Ytre Namdal vedtatt av styret for Nyskaping og
utvikling Ytre Namdal (NYN) 18.12.2013 tas til orientering.
2.
Det forutsettes at NYN koordinerer og finansierer en vesentlig del av
kommunenes andel i etableringen av lokalt turistkontor og oppfølging av
strategiene på vegne av og i samarbeid med kommunene. Rådmannen bes framlegge
konkret sak når NYN har framskaffet opplysninger om de økonomiske forpliktelsene
kommunene får gjennom etablering av et lokalt turistkontor og øvrig deltakelse i
oppfølging av strategiene.
3.
For øvrig vil de årlige kommunebudsjettene være bestemmende for muligheten til
gjennomføring av de ulike tiltakene i reiselivsstrategien som krever økonomiske bidrag
fra kommunen.
16/14
Grunnlovsfesting av lokaldemokratiet
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak: Til stortingsrepresentantene
Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati.
Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må
komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står fortsatt
som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært foreslått av
representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige flertall.
Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet.
Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011�2012), Dokument 12:19 (2011�2012) og
Dokument 12:26 (2011�2012))
Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall
for et av disse forslagene.

ÅPNINGSTIDER NAV LEKA
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Tirsdag
Torsdag

kl. 1000 – 1400
kl. 1000 – 1400

Eventuelle endringer kunngjøres med oppslag og på www.leka.kommune.no
Telefon

55 553 333

KUNNGJØRING FRA LEKA KOMMUNE
Leka kommune ønsker pristilbud på følgende:













Timepris på gravemaskin (8 t) m/ mann
Timepris på gravemaskin (8 t) u/mann
Timepris på liten gravemaskin m/mann
Timepris på liten gravemaskin u/mann
Timepris på traktor m/ henger m/ mann
Timepris på traktor m/mann
Timepris på traktor u/mann
Pris graving kirkegård/gravlund - pris pr. grav inkl. levering og henting av minigraver
Timepris på lift
Timepris på trearbeid (snekker, tømrer)
Timepris på murerarbeid (murer el tilsvarende)
Timepris malingsoppdrag

Pristilbud skal gjelde perioden 15.4.2014 – 15.4.2015
Priser med kvalifikasjoner samt skatteattest og HMS-erklæring sendes i lukket konvolutt til
Leka kommune, teknisk etat innen 12.4.2014; merk konvolutten med «pristilbud».

INFORMASJON FRA SKATTEOPPKREVEREN
SKATTEPENGER FOR 2013, UTLEGGSDATOER:
Som opplyst tidligere blir 1. utleggsdato 25.6.2014, men kun for pensjonister og lønnstakere
som har levert elektronisk, eller som er fritatt.
Neste utlegg blir 6.8.2014. Det omfatter personlige skattytere, de som har levert
selvangivelse på papir, nye personlige næringsdrivende. Forfall for restskatt blir 27.8. og
1.10.2014.
Høstutlegg for resten av skattytermassen blir 15. oktober både for upersonlige og personlige
skattytere. Forfall restskatt for personlige skattytere blir 15.11.2014, og 10.12.2014.
FORSKUDDSSKATT FOR 1. TERMIN 2014 FORFALLER TIL BETALING 15. MARS!
De som driver næring eller har formue av vesentlig betydning kjenner til at forskuddsskatt
utskrives for personlige skattytere.
Dette skjer i henhold til kapitel 6 i Skattebetalingsloven. Betaling skal skje i 4 like store
terminer 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.
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Skattekontoret(tidligere ligningskontoret) kan til enhver tid forhøye eller sette ned
forskuddsskatten når det er begått feil ved den opprinnelige utskrivingen.
BLIR EN TERMIN IKKE BETALT VED FORFALL, FORFALLER SAMTIDIG DE
ETTERFØLGENDE TIL BETALING.
For de som mener at utskrevet forskuddsskatt er for høy, vil jeg anbefale at de tar kontakt
med sin regnskapsfører, som vil hjelpe til med å fylle ut endringsskjema som sendes
elektronisk til skattekontoret.
Det er dyrt å ikke betale skatten ved forfall. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg med 9. 5 %
til betaling skjer.
Med vennlig hilsen
Kirsten Pettersen
Skatteoppkrever

GRØFTETILSKUDD 2014
Det er også i år bevilget penger til grøfting av jordbruksareal.
Tilskudd kan gis foretak som skal gjennomføre drenering på eget eller leid areal. Tilskudd kan
også gis til eier av jordbruksareal som leies ut. Det kan ikke gis tilskudd til eier og leietaker
for drenering av samme areal, og det må derfor avtales mellom partene hvem som skal søke
tilskudd. Det er ikke krav om at søker må oppfylle vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd
i jordbruket.
Det kan bare gis tilskudd til drenering av jordbruksareal som tidligere har vært grøftet.
Søker skal vedlegge grøfteplan og kart i hensiktsmessig målestokk, f.eks. 1:1000 eller
1:2000. Grøfteplanen må beskrive hva som skal gjøres (lukkede grøfter, åpne grøfter,
profilering eller omgraving). I tillegg må planen vise grøfteavstand (ved systematisk grøfting),
grøftedybde, rørdimensjon, filtermateriale og sikringstiltak for kanaler, kummer og utløp.
Tilskuddet utgjør kr.1000 pr daa ved systematisk grøfting, og kr.15 pr. løpemeter ved annen
grøfting, dvs. avskjæringsgrøfter og (tilfeldige) grøfter for å drenere mindre partier på jordet.
Også i disse tilfellene skal tilskuddet avgrenses til kr. 1000 pr. daa berørt areal.
Statens landbruksforvaltning har utarbeid søknadsskjema som skal benyttes. Skjemaet er
lagt ut på SLF sin nettside www.slf.dep.no, eller det kan fås ved henvendelse til kommunen.
Søknadsfrist er 1. mai og 1. september 2014
For mer informasjon om tilskuddet ta kontakt med Leka kommune,
landbrukskontoret

SMIL-MIDLER 2014
Fylkesmannens landbruksavdeling i Nord-Trøndelag har fordelt fylkeskvoten på de
økonomiske virkemidlene innenfor SMIL. Leka kommune har fått tildelt en ramme på 350.000
kr for 2014.
Søknadsfrist: 1. mai 2014
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Det er viktig at dere begynner å planlegge i god tid. Ta gjerne kontakt. Søknaden behandles
av kommunen v/landbrukskontoret. Kommunen kan veilede ved utfylling av søknad.
Det kan gis tilskudd til:
 Planlegging – og tilretteleggingsprosjekter, som områdetiltak og planlegging av
fellestiltak.
 Tilskudd til kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak. Dette er innenfor temaene:
o Tiltak for å fremme biologisk mangfold og holde gammel kulturmark i hevd.
o Tiltak for å bevare kulturminner og kulturmiljøer.
o Tiltak for å fremme tilgjengelighet og opplevelseskvalitet.
o Freda og verneverdig bygninger.
o Utarbeidelse av fangdammer (økologiske rensetiltak) og leplantinger.
o Utbedre hydroteknisk anlegg.
o Omlegging til ekstensiv grasproduksjon på erosjonsutsatte arealer.
o Investeringsstøtte til beitefelt.
o Særskilte bygningsmessige miljøtiltak.

Praktisering av ordningen skjer etter SMIL forskriften, samt tiltaksstrategi og retningslinjer
vedtatt av Leka kommune.
Søknadsskjema fås hos kommunen eller på hjemmesiden til SLF: http://www.slf.dep.no
Vedlegg som må følge med er;
 Kart
 Bilder
 Beskrivelse av prosjektet/Miljøplan trinn 2
 Kostnadsoverslag
 Evt. tegninger
 Evt. jordleieavtaler
Hjelp til mer omfattende planlegging?
For utarbeiding av skjøtselsplaner for verdifulle kulturlandskap og restaureringsplaner for
verneverdige bygninger kan vi videreformidle kontakt med aktuelle aktører.
Landbrukskontoret

SAKSLISTE FORMANNSKAPSMØTE 11. MARS
Saknr.
15/14

16/14

Tittel:
Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2014 – økt rammeoverføring til
omstillingsarbeid
Rådmannens forslag til innstilling:

1. Under forutsetning av at Vikna og Nærøy kommune bevilger sin andel på
kr. 100.000,- hver tilleggsbevilger Leka kommune kr. 50.000,- til omstillingsarbeid i Ytre
Namdal for 2014.
2. Det forutsettes at de økte rammeoverføringene blant annet brukes til å etablere felles
turistkontor og til oppfølging av strategiene slik de framkommer i dokumentet
Reiselivsstrategi for Ytre Namdal.
3. Tilleggsbevilgningen dekkes ved bruk av avsatte midler på disposisjonsfond 25600091
premieavvik.
Rapport forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning pr. 31.12.2013
Rådmannens forslag til innstilling:
Rapporten som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og for
gjeldsforvaltningen pr 31.12.2013 tas til etterretning.

7

17/14

Markering av grunnlovsjubileet i Leka kommune – oppnevning av komite

Innkallinger, saksframlegg med vedlegg, samt møtebøker for både formannskap og kommunestyre
legges fortløpende ut på www.leka.kommune.no under det aktuelle utvalget.

LEKA-FILMER
Vi har nå fått nytt opplag av Leka-filmer for salg. Pris pr. stk. er fortsatt kr 200,Selges i kommunens ekspedisjon.

SLEKTSFORSKNING
Er det interesse for et nytt kurs i slektsforskning på Leka? Blir det stor nok oppslutning, så
gjør vi en avtale med Finn Karlsen!
Kontakt Tale Marie på telefon 911 36 048.

I forbindelse med grunnlovsjubileet er det laget en ny jubileumssang.
Det oppfordres til å bruke denne på årets 17-maifeiring og andre offisielle markeringer
gjennom året over hele landet. Den som vil kan jo begynne å øve allerede nå.

Det går et festtog gjennom landet!
Tekst: Grethe Myhre Skottene
Mel./Arr.: Carl-Andreas Næss
1.
Det går et festtog gjennom landet!
I by og dal, ved fjell og fjord.
Vi svinger flagget stolt for Norge,
med hurrarop ifra syd og til nord.
Ref.
Hurra! Vi marsjerer og vi synger
sanger i rødt, hvitt og blått.
Kjenner frihetens rytme i kroppen.
Fylt av glede for landet vårt.
2.
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Den store dagen vil vi feire.
Nå lyder takkens melodi
som stiger taktfast opp fra folket.
Fra oss som ønsker et demokrati.
3.
Syttende mai. Nå jubler våren!
Nasjonen pynter seg til fest.
Gå sammen, elske fram verdier
så alle trives. Da har vi det best.
4.
Det går et festtog gjennom tiden
der slekter har satt dype spor.
Med sine valg gav de oss framtid.
Se, våre røtter de spirer og gror.

Melodien kan du høre ved å gå til dette nettstedet:
http://www.youtube.com/watch?v=B0wc4kwuzRQ

ÅRETS 17. MAI-KOMITE PÅ LEKA
I formannskapssak 127/12 ble det vedtatt at grendene skifter på å gjennomføre det årlige 17.
mai-arrangementet på øya. I 2014 er det husstander på strekningen Leknes – Stein – Solsem
som er satt opp:
Aina Hege Haug og Jan Arild Leknes
Anne S. Hagen og Roger Pedersen
Bente Nordlund og Tore Hagen
Bjørg og Odd Arne Ulriksen
Bjørn Åge Leknes
Elli Holand og Tor Even Stene
Erlend Gjertsen
Hege Johannessen og Trygve Einar Engan
Inger og Sten Terje Johansen
Kjell Arve Sønnesyn

Kristin og Jan Leo Fjeldstad
Line H. Ekrem og Sindre Helmersen
Lotte Hamnes og Martin Hamlandsø
Marianne Audne og Ole Hamnes
Sigbjørg Ulriksen og Øystein Leknes
Silje Fjellseth og Erlend Høgsnes
Solfrid og Ole Emil Solsem
Svein Arne Olsen
Tina og Tom Einar Ulriksen

KURS i TURLØYPEMERKING
Sett av hele lørdag 5. april og halve søndag 6. april
I 2014 skal alle turløypene våre bli merket etter en ny nasjonal merkenorm. Vi skal også
merke noen nye løyper i løpet av året.
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Vi starter derfor med praktisk merkekurs for å få en god start på arbeidet som skal
gjennomføres.
Dette er et praktisk merkekurs, der vi satser på å få merket turløypa Longvatnet – «Hesten»
- Lekamøyhammaren i løpet av kurset.
Merkekurset starter med en teoretisk bolk (inne) i forkant av den praktiske delen med
merking i felt.
Kursleder er en erfaren løypemerker fra DNT (Den Norske Turistforening) , og kurset kjøres
etter den nye kursmalen til DNT.
Vi oppfordrer alle som liker å gå tur, og som er glade i turstiene våre til å bli med!
Dette er en gylden og fin start på årets trim-post-sesong – med klipp på tre poster.
Program/tidsplan kommer i neste Lekapost.
Påmelding (snarest) til Annette på tlf 90757956 (gjerne sms) eller epost:
annette.pettersen@leka.kommune.no
Hilsen Leka IL og Gutvik Grendelag
i samarbeid med Leka kommune

FOTPLEIER MARGARET EDVARDSEN
Kommer til Leka sykestue onsdag 12. og torsdag 13. mars,
Gutvik mandag 17. mars.
For timebestilling, ring mobil 901 52 243.

LOKAL MAT OG DRIKKE
Til alle dere som på en eller annen måte er interessert i lokal mat og drikke!
Den 26. februar ble det avholdt matmobiliseringsmøte på Leka. Det var god deltakelse på
møtet og det virket som de som møtte var veldig entusiastiske i forhold til mulighetene innen
lokal mat og drikke.
For at denne entusiasmen ikke skal forsvinne kalles det inn til et uformelt møte omkring lokal
mat og drikke i Leka. Hvis noen ønsker å produsere/tilvirke lokal mat/drikke er det viktig å
vite at det finnes noen som er interessert i å kjøpe produktet. Dette pluss mye mer er det
ønskelig å finne ut av. Noen tema som ble drøftet på matmobiliseringsmøtet kan være viktig
at det blir jobbet mer med:
 Kartlegging av lokal mat/ drikke
o Hva finnes i nærmeste nærhet som kan tilberedes som lokal/ kortreist mat eks.
kjøtt, sjømat, fisk, urter, vilt, egg, drikke ol.
o Hvem lager hva allerede eks. røkelaks, lutefisk, seilaks, geleer, bakverk,
syltetøy, krydder ol.
o Hvem kan tenke seg å lage lokal mat/ drikke for salg?
o Hvem kan tenke seg å kjøpe lokal mat/ drikke?
o Hva skal til for å kunne selge/ kjøpe lokal mat i forhold til f.eks. mattilsynet.
 Kartlegging av gamle oppskrifter fra Leka
o Samle gamle oppskrifter som er brukt av lokalbefolkningen og er særegne for
området
o Menyvalg, særegenheter for spisestedene på øya
o Mat fra våre utenlandske innbyggere
Dette er noen av de tema som kan diskuteres på dette møtet! Håper så mange som mulig har
mulighet til å delta!
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Møtet holdes på Lekatun den 12. mars kl. 20.00
Håper alle som var med på matmobiliseringsmøtet har anledning til å delta og at alle som
ikke fikk til å møte på matmobiliseringsmøtet har mulighet til å møte på dette møtet.
Ønsker dere alle hjertelig velkommen!
Dette er viktig for Leka som turistdestinasjon samtidig som det kan være en ny arbeidsplass
eller bigeskjeft for mange!
Med vennlig hilsen
Næringskontoret v/ Venke Strat Thorsen og landbrukskontoret v/ Tove Rørmark

RAGNHILD REPPEN VANT
REDNINGSSELSKAPETS KONKURRANSE
Ragnhild Reppen fra Leka designet og strikket
sokken som fikk flest stemmer i
Redningsselskapets Facebook-konkurranse,
og vant med det en drømmedag på nærmeste
redningsskøyte – RS ”Harald V” i Rørvik.
Vi gratulerer!

ÅRSMELDING LEKA SANITETSFORENING 2013
Styret i 2013 har bestått av:
Beathe Mårvik, leder
Bodil Furre, nestleder
Kitty Olsen, medlem
Turid Haug, medlem
Rigmor Danielsen Reppen, medlem
Ingrid Ingebrigtsen, kasserer

I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet

Årsberetning 2013
Leka Sanitetsforening har fått 10 nye medlemmer i 2013 – og teller nå 65 til sammen.
Styret har hatt 7 styremøter og behandlet 35 saker.
I tillegg har vi hatt 4 storsymøter – felles for alle foreningene.
Aktiviteter:
 Styret serverte ettermiddagskaffe og kveldsmat på sykestua 13.-dag jul
 Binding og salg av fastelavnsris
 Salg av mai-blomster
 Solgte nummer for Estlandslotteriet
 Serverte kaffe og kaker til en busslast med Sanitetsdamer fra Steinkjer og omegn i Lille
Herlaughall, i den anledning fikk vi kr. 1000,- i gave fra Viljen Sanitetsforening. Pengene
ble brukt til å kjøpe nye duker.
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 Serverte kirkekaffe og pyntet i kirka på høsttakkefest 6. oktober
 Starta arbeidet med å lage et jubileumshefte med Leka sanitets historie gjennom 100 år
 Feiret 100-årsjubileumsfest med middag og kaker for medlemmene 8. november på Skei
kulturtun – Kjetil Auståker skrev prolog og Leka Teaterlag underholdte. Arve Haug var
toastmaster. Varaordfører Trond C. Hiller overrakte Leka kommunes kulturpris, diplom og
kr. 4.000,-.
 Arrangerte julebord «Vi over 60» fredag 6. desember på Solsem
 Det ble delt ut blomsterhilsen til jul til alle beboere på sykestua + bestyrerinnen
 Det ble delt ut blomsterhilsen til jul til alle som har blitt enker/enkemenn i 2013
 Det er gitt håndduk i gave til alle nyfødte i 2013
Tilskudd ulike N.K.S fond:
Fond for utenlandssatsninger
Min dag i dag
Fond for revmatologi
Osteoporosefondet
Fond for psykiske lidelser
Kreftfondet
Forskning barn- og unge
Kvinnemedisinsk forskning

Nytt styre 2014:
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Kasserer
Støtte gitt til:
Valgkomite
Legekontoret, ny undersøkelsesbenk
Leka Teaterlag, myggmikrofoner
Leka Idrettslag, snøscooter
Veileder-Friluftsaktiviteter for eldre
Leka musikkforening: T-skjorter til Leka Drums
Rødkløverhuset Namsos

Beathe Mårvik gjenvalgt
Turid Haug (Haug) gjenvalgt
Kitty Olsen (Solsem)
Bodil Furre (Spretten)
Rigmor D. Reppen (Spretten)
Brita Myrvold (Småripsan) ny
Kirsti Hoff
Tove Kvaløy
Grethe Haug
Marit Østby

Tusen takk til alle som har støttet og vært med i sanitetsforeningens arbeid i 2013,
så håper jeg vi får et godt arbeidsår også i 2014.
Beathe Mårvik, leder

Kjære Eli
Du er i sorg, sorg over tapet av en av de tre guttene dine, Herbjørn. Han døde i fra deg.
Men jeg har hørt noe om at Gud har skapt mange blomster; når han skal ut og vil plukke de
fineste, står de på øverste hylle, og en av de vakre blomstene han plukket, det var Herbjørn.
Ingen vet vel utenom de som har mistet noen av de kjæreste de har, hvordan det føles, og
hvor vond sorgen og tapet er.
Jeg har gjennom Eli fått lov til å være med dem de siste ukene av Herbjørns sykdom,
og det er jeg takknemlig for.
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Eli er en dame som – en av de få – kan rekke ut en hånd til andre, og kan trøste oppi alt det
andre hun har fra før.
Eli er ekte og god, og et stort menneske. Det finnes ikke så mange av dem.
Selv i håpløsheten så hun kjærligheten. Kjærligheten til de to andre guttene sine,
svigerdøtre og barnebarn. De står sammen som alltid; Eli, Asbjørn og Trude,
Torbjørn og Wenche, Patricia og barnebarna Benjamin, Adrian, Michael og Nicolas.
Sist tirsdag var det bisettelse på Herbjørn i Vår Frue kirke i Trondheim.
Kirken var fullsatt med over tre hundre mennesker; masse kamerater og slekt av Herbjørn.
Eli fortalte meg at hun satte slik pris på at så mange kom fra Leka og fulgte Herbjørn til hans
siste hvilested.
Thomas Brøndbo framførte vakker sang i kirken.
Kjære Eli, ord blir så fattige, men en ting skal du vite; du er det beste og snilleste mennesket
jeg vet.
Så vil jeg si noen ord til Patricia, Herbjørn sin kone. Selv om sorgen er stor og du ikke finner
noen mening med noe, så vet jeg du vil få styrke til å gå veien videre med din lille gutt.
Til slutt vil jeg bruke Åge Aleksandersens ord:
Vi to har gått så langt i lag, så mang seira så mang nederlag.
Holdt om kvarander, krangla og grått, kjempa en kamp latt det susa og gått
Blåøgd og brunøgd, det va oss to
Gardinan danse i måneskinn, og æ ligg å høre på pusten din.
Og hjertet mitt banke, sånn at det nesten gjør vondt.
Og alt det fine æ ikke fikk sagt te dæ, det viske æ forsiktig,
kun natta høre mæ Å æ e så glad i dæ!
Kjærlig hilsen Jofrid.

GUDSTJENESTER
Søndag

16.mars Gutvik bedehus kl. 15.00
Gudstjeneste

Søndag

6. april Leka kirke kl.11.15
Gudstjeneste, nattverd,
konfirmantundervisning

Skjærtorsdag 17. april Leka sykestue kl. 11.15
Gudstjeneste med konfirmantene
Kirkekaffe
Påskedag

20. april Leka kirke kl. 11.15
Høytidsgudstjeneste

Trenger du kirkeskyss?
Ring oss:
Beathe Mårvik 951 09 887 eller
Elin Hukkelås 942 19 883
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MERKEDAG FOR VÆRET 9. MARS
De førti ridderne er en tradisjonell norsk merkedag som ble feiret 9. mars til minne om førti
romerske soldater som ble drept i Armenia på 300-tallet for sin kristne tro. I katolsk tradisjon
er minnedagen 10. mars.
Datoen er avmerket på enkelte versjoner av primstaven med en halv sol. Været denne
dagen skulle holde seg i de førti påfølgende dagene.

VI TAKKER OG HILSER OG GRATULERER!

Til alle dere som har gitt gave til sykestuen vil jeg bare takke dere alle sammen.
Det er nå bestilt nye brannhemmende gardiner til alle rom. Vi har bestilt 5 nye bord til noen
av rommene. Vi har kjøpt inn 2 nye lamper og har pusset opp et rom hvor det kan være godt
å komme inn. Håper alt er på plass innen 3 uker. Tusen, tusen takk til alle, dette har ikke
vært mulig å fått til uten deres hjelp!
Sykepleiesjef Sandra

Jeg vil takke for min tid som sykepleiesjef på Leka. Jeg vil spesielt takk de jeg har jobbet
sammen med på sykestuen. Dere er bare unike. Takk for en god mottakelse og all hjelp dere
har gitt meg, og at dere har vært tålmodig med meg. Jeg har lært utrolig mye av dere.
Jeg vil også takk dere i administrasjonen for all hjelp dere har gitt meg.
Sandra

Hipp, hipp, hurra for Tora Johansen som fyller år onsdag 12. mars 2014.
Hilsen Leka Taxi

Hipp, hipp, hurra for farmor Tora som har bursdag onsdag 12. mars.
Vi er glad i deg!
Stor klem fra Elise, Hanna, Tale, Svein og Turboline
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Hipp, hurra for verdens snilleste mimmi & bestemor!
Vi ønska deg en kjæmpefin og koselig 70 års dag, 11.mars
Kjæmpeklæm fra Leander, Achillies, Ulrik, Matea, Hanna, Lina, Laurits & Stella

GAVEPAKKE
8. klasse skal selge gavepakke i uke 11 og 12. Vi vil komme rundt på Leka og selge dem.
Gavepakken inneholder: 18 doble gratulasjonskort med konvolutter, 10 ark lekkert
innpakningspapir,
6 eksklusive gaveposer i 2 størrelser, 2 eksklusive vinposer, 9 sølv folieposer, selvklebende i
3 størrelser.
Gavepakken leveres i en polybag!
Gavepakken koster kr 200,Inntekten skal gå til klassetur i 10. klasse.
Hilsen Aleksander, Philip og Sigve

VEV MED TILBEHØR SELGES KR.3.500,Dette følger med:
-Div. skeier og vevspenner
-Skytler til filleryer og åkler
-Spoleapparat
-15 meter renning til filleryer

-30 meter renning til åkle
-Garn til åkler/tavlebragd
-Klipte og uklipte filler
-Hovler og snor/stoppere til framknyting

Kontakt Lotte og Martin på telefon 97160035/ 90595609

FASTE AKTIVITETER OG ÅPNINGSTIDER
Mandager

17.00
17.00
18.00
18.00
19.00
19.30

–
–
–
–
–
–

18.00
18.00
20.00
19.00
20.30
20.30

Småbarnstrim Herlaughallen
Svømmetrening
Åpen svømmehall – alle
Fotballtrening 5. klasse
Fotballtrening 6.-8. klasse
Step/aerobics/styrke – 2T

15

Tirsdager

15.00
18.00
18.30
19.30
20.00

–
–
–
–
–

18.00
20.00
19.15
20.15
22.30

Miljøtorg åpent første tirsdag i måneden oktober-mars
Svømmetrening
Spinn 30 – lett styrke 2T
Spinn 45 – 2T
Korøvelse Leka blandakor – Lille Herlaughall

Onsdager

11.30
17.00
18.00
19.00
20.00
18.30
19.00
20.00
20.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

14.30
18.00
19.00
20.00
21.00
19.30
20.30

Biblioteket åpent
Svømmetrening
Åpen svømmehall – små
Åpen svømmehall – alle
Åpen svømmehall - voksne
Biblioteket åpent
Miniatyrskyting for barn og ungdom
Fotoklubb på Lekatun første onsdag i måneden
Fotball 8. klasse og oppover

21.30

Torsdager 19.00 – 20.30
19.30 – 20.15
20.00 – 22.00

Fotballtrening 6.-8. klasse
Spinn 45 – 2T
Strikkekafé på Lekatun første torsdag i måneden

Lørdager

16.00 – 17.30

Fotball 8. klasse og oppover

Søndager

19.30 – 21.00

Badminton

MERKEDAG OM VÆR OG VÅR 12. MARS
Gregorsmesse var tradisjonell katolsk kirkehøytid til minne om pave Gregor I den store (ca.
540–604). … Kråka trakk gjerne innover i landet på denne tiden, og dette ble ansett som et
sikkert vårtegn.
Gregorsmesse ble gjerne ansett som vårjevndøgn. Et rim kjent fra hele Norge er «Gregors
tid, natt og dag like vid». Fra denne dagen skulle en ikke lenger tenne lys om kvelden.
Var det sønnavind denne dagen kunne en vente et godt år.
(Kilde: Wikipedia, utdrag fra artikkel)

LAG OG FORENINGER
Nå som stort sett alle årsmøter er avviklet, ber vi om at lag og foreninger kontakter oss med
informasjon om nye styrer – greit å vite både for kommunen og andre!

Servicekontoret ved Sissel eller Kirsti

AKTIVITETSKALENDEREN
MARS 2014
Tirsdag

11.

Formannskapsmøte

Onsdag

12.

Møte om lokal mat og drikke kl.20.00

16

Søndag

16.

Gudstjeneste Gutvik bedehus kl.15.00

Mandag

31.

Kommunestyremøte

APRIL 2014
Søndag

6.

Gudstjeneste Leka kirke kl.11.15

Tirsdag

8.

Formannskapsmøte

Tirsdag

8.

Åpent miljøtorg kl.15.00 – 18.00

Onsdag

9.

”Mysteriet om Myrna Wep” kl.19.00 i Herlaughallen; N-T Teater

Uke 16/17

14. - 21.

Skolens påskeferie

Torsdag

17.

Skjærtorsdag; gudstjeneste Leka sykestue kl.11.15

Søndag

20.

Påskedag; høytidsgudstjeneste Leka kirke kl.11.15

Tirsdag

22.

Åpent miljøtorg kl.15.00 – 18.00

Torsdag

24.

Kommunestyremøte

MAI 2014
Fredag

2.

Skolefri

Fredag

2.

Åpent møte på Lekatun – LHL Leka

Lørdag

3.

Festmiddag – m/underholdning for medlemmer og gjester- LHL Leka

Tirsdag

6.

Åpent miljøtorg kl.15.00 – 18.00

Tirsdag

20.

Formannskapsmøte

Tirsdag

20.

Åpent miljøtorg kl.15.00 – 18.00

Fredag

30.

Skolefri

JUNI 2014
Tirsdag

3.

Formannskapsmøte

Tirsdag

3.

Åpent miljøtorg kl.15.00 – 18.00

Tirsdag

17.

Åpent miljøtorg kl.15.00 – 18.00

Torsdag

19.

Kommunestyremøte

Fredag

20.

Siste skoledag før sommerferien

Tirsdag

1.

Åpent miljøtorg kl.15.00 – 18.00

Uke 29

14. - 20.

Lekafestivalen / Herlaugsdagene

JULI 2014

AUGUST 2014
SEPTEMBER 2014
OKTOBER 2014
Lørdag

4.

Sanitetsbasar

NOVEMBER 2014 4
Lørdag

22.

Kirkebasar - menighetsrådet

Redaksjon: Sissel Haug, Kirsti Hoff

tlf. 74 38 70 00

post@leka.kommune.no
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