Utgiver: Leka kommune

Dato: 25. april 2014

Nr: 8/14

Nettene lysner og det grønnes
fra dag til dag her ute i havgapet;
godt for folk og godt for fe.
De neste par ukene kan du få med deg
alt fra 1.mai-frokost, til dansetilstelning,
og samtalegudstjeneste for årets
konfirmanter –
se aktivitetskalenderen på siste side.

alt fra

Vi minner igjen om at vi fortløpende legger ut nyttig informasjon på hjemmesida
vår – det som ikke kan vente til neste Lekapost kommer, finner du på
www.leka.kommune.no.
Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 9. mai; frist for innlevering av
stoff: fredag 2. mai, videre utgivelsesdatoer: 23/5, 6/6 og 20/6
Leka kommune
Åpne kontorer
Hjemmeside
e-post

tlf.74 38 70 00

kl.08.00 – 15.30
kl.11.00 – 14.00
www.leka.kommune.no
post@leka.kommune.no

Legesekretær
tlf. 74 38 70 38
Lege
Legevakt
tlf. 74 39 97 50
Akutt sykdom – ring alltid 113

kl.11.00 – 12.00 mandag-torsdag
kl.11.00 – 12.00 mandag-fredag

Leka sykestue og hjemmesykepleien
Tilbringertjenesten, servicetransport og handlerute
Leka Taxi AS
Skatteetaten; ligningskontor
NAV Leka – tirsdag og torsdag
Veterinærvakt

74 38 72 00
07417
406 92 700
800 80 000
55 553 333
74 39 91 66

1

Informasjon fra Leka kommune
_____________________________________________________________________

Legekontoret – direkte telefonnummer
Ring direkte inn til legekontoret i telefontida mellom kl.11.00 og 12.00;telefonnummer 74 38 70 38.

Skattekort 2014 - frikort
Til alle som skal lage nytt skattekort og skal ha frikort:
Husk å legge inn beløp når du lager frikort. Har du flere arbeidsgivere, fordel summen du tror du
skal tjene.
Gå til www.skatteetaten.no og velg
«skattekort og forskuddsskatt» - «frikort» - «bestill frikort»
På høyre side ligger en video: hvordan bestille frikort.
SMS-bestilling av skattekort og frikort eksisterer ikke lenger.
Økonomiavdelinga

Tilgodebeløp skatt for 2013?
Det viktigste ved avregningen er at skatteoppkreveren har riktig bank-konto til skattyterne når
tilgodebeløpene skal utbetales.
FØR 15. mai kan du selv gå inn på internett og registrere ny bank-konto. Se tilsendt
selvangivelsesutkast fra skatteetaten med beregning av skatt, og eventuelt tilgodebeløp eller restskatt.
ETTER 15. mai må du, hvis du har skiftet bank siden du sist fikk tilgodebeløp, så snart som mulig,
sende kopi av nytt bank-kort med bilde, slik at riktig kontonummer kan registreres av
skatteoppkreveren. Hvis slike opplysninger uteblir, sendes tilgodebeløp på utbetalingskort.
Kirsten Pettersen, skatteoppkrever

Ledige stillinger Leka kommune
Vi minner om utlyste stillinger:
Økonomileder
søknadsfrist 30.4.2014
Helsesekretær – ferievikar/tilkallingsvikar søknadsfrist 30.4.2014
Renholder – tilkallingsvikar
ingen frist
Se tidligere utgave av Lekaposten eller www.leka.kommune.no for fullstendig utlysningstekst.

Beitegjerder ved veikant
Enkelte steder blir gjerdestolper satt opp så nært fylkes- eller kommunevei at det kan skape problemer
ved kantklipping og annet arbeid.
Vi ber om at dette blir tatt hensyn til. For eventuelle spørsmål; kontakt Leif Pettersen 74 38 70 28.
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Ledig stilling - Kirkeverge - Leka sokn
Ved Leka kirkelige fellesråd er det ledig 50 % stilling som kirkeverge/daglig leder. Tiltredelse
01.07.2014.
Arbeidsoppgaver:
 Kirkeverge/daglig leder for kirkelig fellesråd/menighetsråd.
 Saksbehandling og forvaltning av økonomi og eiendommer.
 Sekretærfunksjon for fellesråd/menighetsråd og utvalg.
 Personalledelse.
 Brannvernleder.
Kvalifikasjoner:
 Høgskole-/universitetsutdanning innen økonomi og administrasjon eller annen relevant
utdanning/kompetanse.
 Godt kjennskap til offentlig forvaltning og kirkelig virksomhet.
 Gode datakunnskaper.
 Gode lederegenskaper og dyktig organisator.
 Fleksibel og kan arbeide selvstendig og i team.
 Medlem av Den norske kirke.
Vi tilbyr:
 Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 Godt arbeidsmiljø.
 Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 Lønn etter tariffavtale eller etter avtale med den enkelte.
Om oss:
Leka sokn ligger på øy/fastland og har fergeforbindelse. Medlemsmassen er på ca. 500. Soknet har en
kirke med kirkegård på øya Leka og en gravplass med klokketårn på fastlandet i Gutvik. Staben i
menigheten består av prest, organist, daglig leder, kirketjener og kirkemedarbeider. Soknet har felles
prost, prester, trosopplæringsleder og organist i Nærøy prosti og kjøper noen tjenester fra Leka
kommune og Nærøy kirkelige fellesråd.
Søknader med CV, bekreftede attester og vitnemål sendes Leka menighetsråd v/daglig leder, 7994
Leka. Ev. elektronisk til arve.antonsen@leka.kommune.no.
Søkere må være forberedt på intervju. Søknadspapirer sendes ikke i retur.
Søknadsfrist: 01.05.14

MNA informerer:
Rydd en strand
Vi minner også om at den nasjonale aksjonen “rydd en strand” går av stabelen 10.mai. Gå inn på
nettadressen www.holdnorgerent.no og registrer deg og gå sammen med familien, velforeningen,
idrettslaget eller andre – og rydd en strand. Samtidig som du registrerer deg, varsler du MNA om at
dere planlegger rydding, dato for gjennomføring og hvor de innsamlede sekkene står. Her er det fint
hvis dere holder hver avfallstype for seg – slik at det som kan brukes til materialgjenvinning havner på
riktig sted – alternativet er at det innsamlede avfallet sendes energiutnyttelse og blir varmtvann for
Trondheims befolkning.
Matavfall i grønne plastposer
Nå kan du levere matavfall i de grønne plastposene – og i de brune papirposene som før. På grunn av
en ombygging i fabrikken som tar imot matavfallet, kan de nå ta imot plastposer uten at det lager
vansker for produksjonen deres. Derfor holder vi på med en omlegging slik at våre abonnenter får
muligheten til å benytte de grønne plastposene til matavfallet. NB - Ikke bruk andre plastposer – da
kan renovatøren tro at det er restavfall i matavfallet ditt – og da skal de ikke hente det som matavfall.
Ikke legg bein, slakteavfall eller jord/hageavfall/kvist i matavfallet.
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Plastavfall
Tidligere har MNA samlet inn hardplast (flasker – kanner - brett). Dette har våre abonnenter klart
veldig bra, avfallet er tørt og rent og kan gå rett inn i ny produksjon av plast. Nå utvider vi tilbudet til å
gjelde all slags plast (både hard og myk). Eksempler på plast som er myk er; brødposer, bæreposer,
plastfolie og emballasjeplast for mat (som tidligere ikke har vært omfattet av hardplastinnsamlingen).
Tilgriset plast kastes i restavfallet.
Bleier
skal nå leveres i restavfallet. Det er slutt på å sette egne bleieposer under matavfallsbeholderen i
sorteringsskapet – der vil den ikke bli hentet. Alle som har bleiebrukere i husstanden er informert om
dette i eget brev senhøsten 2013. Årsakene til omleggingen er blant annet at det var uhensiktsmessig
å kjøre bleiene til fabrikken som behandler matavfall, for så å videre transportere bleiene til Trondheim
for energiutnyttelse. Bleiene er også laget av materiale som skaper problemer for fabrikken som
håndterer matavfallet.
Gjenvinningsstasjonene
Fra nyttår er det innført fri levering for husstander i alle kommunene der MNA henter avfallet.
Næringskunder må betale som før. På gjenvinningsstasjonen kan du levere: trevirke – også impregnert
trevirke alle typer elektriske artikler, vinduer (med og uten karm), batterier, farlig avfall som:
malingsspann med innhold, lyspærer/sparepærer/lysstoffrør, spraybokser, brannslukningsapparater,
glass-/metallemballasje, klær, metall (som ikke er emballasje), isopor, papp, plast, drikkekartong,
brennbart og ikke brennbart restavfall. Det er veldig fint hvis du som abonnent sorterer dette avfallet
FØR du kommer til gjenvinningsstasjonen – det sparer tid for deg – og minsker risikoen for kødannelse
for andre. Åpningstider finner du i den tidligere utsendte tømmekalenderen, på våre nettsider
www.mna.no eller på www.sortere.no Vi minner om at gjenvinningsstasjonene har utvidet åpningstid i
perioden fra og med april til og med september.
Våraksjonen
vil bli litt annerledes fra og med i år. På grunn av at det er fri levering året rundt på
gjenvinningsstasjonene – vil ikke MNA organisere noen containerlån for velforeninger/borettslag med
tanke på vårrydding. De 3 ekstra sekkene med brennbart restavfall vil det fortsatt være anledning til å
sette ut på restavfallshentedager i mai måned.
Isopor
er en avfallstype som ikke veier veldig mye, men som tar stor plass. Det er nå anledning til å levere
isopor til gjenvinningsstasjonene som utsortert avfall (ikke som en del av brennbart restavfall)
Papp
er også en avfallstype som kan ta stor plass – hvis man ikke presser den flat først. Derfor er det også
mulig å levere papp til våre gjenvinningsstasjoner som egen avfallstype (ikke som en del av brennbart
restavfall).
Det er ingen begrensning
i hvor mye du kan levere til renovasjonsbilen av papir, drikkekartong og plast. Dersom det er behov for
det – er det fullt mulig å levere mange sekker av hver type for hver gang det er innsamling av den
aktuelle avfallstypen.

Bilder til Leka-kalenderen for 2015
Museumslaget skal gi ut kalender for 2015, og ønsker å låne
gamle og nye bilder for skanning. Kalenderkomiteen er interessert i
alle mulige motiver, klassebilder, konfirmasjonsbilder, folk i aktivitet,
i naturen, i arbeid og i festlig lag.
Vennligst skriv litt om hvem som er på bildene,
og i hvilken anledning bildene er tatt.
Bilder kan leveres til Marit Østby eller Per-Otto Furre,
eventuelt sendes til po.furre@gmail.com
Styret i museumslaget.
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A-ordningen – nytt for deg som er arbeidsgiver
A-ordningen er navnet på den nye rapporteringsordningen til Skatteetaten (inkl. skatteoppkrever),
Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB) som innføres 1. januar 2015. Ameldingen erstatter lønns- og trekkoppgaver, terminoppgaver, årsoppgave for skattetrekk og
arbeidsgiveravgift, samt skjemaer fra NAV og SSB.
Formålet med ordningen er først og fremst å forenkle arbeidsgivers rapportering av ansettelsesforhold
og inntektsopplysninger ved å unngå dobbeltrapporteringer til flere etater. Ordningen skal også
medvirke til økt effektivitet og bedre oppgaveløsning i etatene, samt bedre tjenester fra det offentlige.
A-ordningen har egen internettside på www.Altinn.no/a-ordningen.
A-melding - A-meldingen erstatter:
 Lønns- og trekkoppgave (RF-1015, RF-1049, RF 1062)
 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025)
 Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)
 Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500)
 Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.10)
Alle som leverer noen av disse oppg./skjemaene nå, skal fra 2015 levere a-melding i stedet.
Viktig








å vite
A-meldingen tas i bruk for rapportering fra 2015.
Det blir nødvendig med forberedelser i 2014 for å kunne rapportere i a-ordningen i 2015.
Lønns- og trekkoppgavekodene (LTO) forsvinner.
A-meldingen sendes elektronisk fra ditt lønnssystem. Hvis du ikke har et lønnssystem, kan du
registrere a-meldingen direkte i Altinn. Du kan bare rapportere på papir om du har søkt spesielt
om det.
A-melding skal sendes inn for hver kalendermåned du har opplysningsplikt. Fristen for
innsending er ikke endelig fastsatt.
Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk får samme betalingsfrister som før, du skal altså fortsatt
betale inn dette annenhver måned slik som i dag. Terminoppgaver skal ikke lenger sendes inn.
Siste innsending av terminoppgave blir for 6. termin 2014 som skal leveres i januar 2015.
Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og
trekkoppgaver skal ikke lenger sendes inn. Innsendingen i 2015 som gjelder 2014 blir den siste
med disse skjemaene. Fra 2015 sørger a-meldingen for at opplysningene kommer inn løpende
gjennom året.

Felles 1. mai-frokost 2014
Frokosten foregår på Skytterhuset fra kl. 10.00 og utover.
Vi sørger for brød, smør, melk, kaffe, te og noe pålegg.
Folk er som vanlig velkomne til å ta med seg litt, et brød, en
smørbrødsalat, en ost eller en påleggspose?
Men mat bruker det å bli rikelig av,
så ingen skal være redd for å komme tomhendt!
På tampen blir det kaffe og kake
(fint hvis noen har tid og ork til å bake!).
ALLE er hjertelig velkomne til ei trivelig formiddagsstund
med mye god mat og mye hyggelig prat,
på tvers av alders- og partigrenser!
Til dem som synes tidspunktet er tidlig,
eller kommer i skade for å sovne av,
det er garantert både folk og mat igjen ennå i 12-tida.
Hvis noen lurer på noe,
kontakt Mari-Anne Hoff, tlf. 916 67 431.
VEL MØTT! Leka SV
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De første gårdene på Leka- og litt navnevitenskap
av Anders Bendiksen
De første som tok Leka i besittelse var jegere og fangstfolk. Det tok flere tusen år innen folk ble
bofaste i tradisjonell forstand. Det er flere forhold som førte til at en fikk egne, avgrensede
eiendommer. I de eldste tider regner man med at folk hadde husdyr, men at de flyttet omkring med
buskapen sin alt etter hvor det var tilgang på beitemark. I største delen av steinalderen og
bronsealderen var klimaet behagelig, og folk kunne finne buplasser under hellere og i huler. Et
eksempel på et slikt tilholdssted var Solsemhula.
Etter hvert som bruken av korn og andre frøprodukter fikk større betydning i matforsyningen, ble det
vanskelig å flytte rundt. Hadde man sådd ønsket man også å passe på avlingen og til sist høste den.
Dermed måtte man slå seg ned et sted. Mannen ble buandi= bonde.
Et annet forhold som sikkert spilte inn, var en klimaforverring som førte til at man måtte begynne å
fore dyra inne på vinteren, og dermed måtte man bygge hus , både for dyr og mennesker. Dermed ble
man bofast, og etablering av egne gårdsvald og eiendommer var en realitet.
Hvor bosatte de seg? Datidens foretrukne åkerjord var nok lett grus og sandjord, gjerne i ei sørvendt li
der jorda i stor grad var selvdrenerende. Det er vel ganske rimelig å tro at på Leka var området ved
Skei et ideelt sted å slå seg ned. Og det er ikke uten grunn at vikingtidens konge/ høvding bosatte seg
her. I tillegg til de gunstige jordbruksforhold, kunne han også kontrollere skipsleia.
Hva er det som forteller noe om alderen på en gård?
Navnet på gården kan gi en viss indikasjon.
Arkeologiske funn i form av gravhauger, gravrøyser og løsfunn.
På slutten av 1800-tallet fikk professor Oluf Rygh i oppdrag å ajourføre matrikkelen, dvs. listen over de
gårdene som skulle betale skatt. Resultatet av dette arbeidet ble bokverker “ Norske Gaardnavne” med
ett bind for hvert fylke. Rygh registrerte alle gårdsnavnene i landet (unntatt i Finnmark). I dette
enorme materialet fant Rygh noen spesielle trekk som langt på vei kan fortelle noe om gårdenes alder.
De aller eldste gårdene, sier Rygh, er de som har usammensatte naturnavn - Haug, Vik, Ness, By,
Lund. Disse er fra før år 0. Litt yngre er gårder på – heim. Ofte er disse forvansket til – em/- um.
På Leka finner vi eksempler på begge kategoriene; Haug, Stein og Huseby kan nevnes, og Solsem tør
være eksempel på heim-gård.
På Madsøya finner vi ingen slike tydelige navneeksempel. Men ut fra det andre kjennetegnet,
arkeologiske funn, peker Tangan og Madsøygårdene seg ut.
De første sikre nedskrevne opplysninger finner Rygh i en matrikkel fra 1559. I en litt senere oversikt
fra 1590 står det: ” Madzøenn 4 Gaarde “ Trolig har det i utgangspunkter vært en gård på
gårdsnummer 6. Den er etterhvert blitt delt opp i fire bruk. Gårdsnummer 7, Tangan, dukker ikke opp i
matrikkelen før 1669. Men at det har vært gård her mye tidligere, er hevet over tvil. Vi kan vel avslutte
med å nevne opp de gårdsnummer på selve Leka som er registrert av Rygh: Frøvik, Haug, Solsem,
Vågan, Steinsaunet, Steine, Steinsgjerdet, Kvaløen, Leknes, Kjelvær, Skei og Huseby.

Samtalegudstjeneste
Søndag 4. mai blir det samtalegudstjeneste med konfirmantene i Leka kirke kl.11.15.
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe.

Oppussing av gravminner
I løpet av mai/juni kommer det servicearbeider og skrifthugger til Leka,
som vil foreta skrifthugging på og oppussing av gravminner på Gutvik
og Leka kirkegård. Ønskes dette utført, så kontakt
Leka Begravelsesbyrå ved Alfred O. Pettersen; tlf. 971 14 701.
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Fotball våren 2014
Hjemmekamper Leka Stadion:
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag

29. april
13. mai
14. mai
27. mai
1. juni
10. juni

Leka
Leka
Leka
Leka
Leka
Leka

-

Rørvik 2 G13
Flatanger G13
Rørvik G12
Grong G12
Lierne G13
Nærøy G12

Tidspunkt kommer på oppslagene.
Salg av kaffe og vafler.
Kom og støtt opp om Lekafotballen!

Vinnere av trekning på trimkortene 2013
Disse vant:
20 trimposter eller mer:
Voksen: Bjørn Arne Laugen, gavekort K-sport kr 500,Barn: Terje Theodor Pettersen, gavekort K-sport kr 500,
12 eller 15 trimposter
Voksen: Leif Rune Jensen gavekort K-sport kr 250,Barn: Aleksandra Fallmyr, gavekort K-sport kr 250-,
Trekning på alle trimkort:
Mathias Fallmyr, grillspyd
Oddgeir Johansen, sitteunderlag
Arve Antonsen, turkopp
Bodil Herrstrøm, grillspyd
Eirik Laugen, grillspyd
Vi gratulerer!
Trimkrusene og premier kan hentes på Leka kommune.

Ledige stillinger Coop Leka Sa
Minner om utlyste stillinger:
Bestyrer / daglig leder Coop Leka Sa søknadsfrist 16.5.2014
Sommervikarer
søknadsfrist 26.4.2014
Fullstendig utlysningstekst i forrige Lekapost.

Til salgs
Gammel Massey Ferguson 35 m/lesseapparat
Gjødselvogn Reime 4000L
Transportband Orkel m/knekk
Båtmotor + delemotor(Perkins D3-152)
Tora Johansen Tlf.: 74 39 97 21
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Potetopptaker ønskes kjøpt
Kontakt Martin og Lotte
på telefon 905 95 609 eller 971 60 035 –
På forhånd takk!

Vi minner om åpent møte/medlemsmøte på
Lekatun fredag 2. mai kl. 16.00.
Innledning v/ordfører Per–Helge Johansen, og leder i LHL sitt sentralstyre, Brit Hoel.
Helsepolitiske temaer, samhandlingsreformen, rehabilitering, kols, er noen stikkord.
Spørsmål og diskusjon.
Kommer du?
Alle er hjertelig velkommen! Servering!
Arrangør: LHL Leka ved styret

Gudstjenester
Søndag

4. mai Leka kirke kl. 11.15
Gudstjeneste, tårnagent-helg.
Samtalegudstjeneste med konfirmantene.

Lørdag

17. mai Leka kirke kl. 11.15
Festgudstjeneste

Lørdag

24. mai Leka kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste

Trenger du kirkeskyss?
Ring oss:
Beathe Mårvik 951 09 887 eller
Elin Hukkelås 942 19 883

Tårnagenthelg – frist påmelding søndag 27.04
Lørdag og søndag 3. og 4. mai arrangerer Leka menighet
Tårnagenthelg i Leka kirke.
Skriftlig invitasjon er sendt til alle 2., 3. og 4. klassinger som vi har i
medlemsregisteret vårt.
Tårnagenthelg er åpen for alle 2-4 klassinger i Leka – også de som ikke er
medlem i kirken. Dersom det er noen som ikke har fått invitasjon i posten
kan de allikevel melde seg på.
Påmelding innen søndag 27.april til beathm@online.no eller pr SMS
til 51 09 887.
Hilsen Leka menighet ved Beathe
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Leka Sanitetsforenings sommeravslutning
og storsymøte torsdag 12. juni kl. 1800
Vi gjentar fjorårets suksess og møtes til kurvfest på
Bryggskjæret - Leka Brygge
Hver forening tar med litt –
snakk med damene i din forening og bli
enig om hvem som tar med hva.
Loddsalg - husk gjenstand!
Hjertelig velkommen til en trivelig stund!
Arrangør:

Vi takker og hilser og gratulerer!
Tusen takk til Leka Sanitetsforening
for blomsterhilsenen jeg fikk til påske!
Fra Karen Jakobsen

FASTE AKTIVITETER OG ÅPNINGSTIDER
Mandager

11.30
17.00
18.00
19.00
19.30

–
–
–
–
–

13.00
18.00
19.00
20.30
20.30

Biblioteket åpent
Fotballtrening 3.–5. kl. jenter
Fotballtrening 4.- 5. klasse
Fotballtrening 6.-8. klasse
Step/aerobics/styrke – 2T

Tirsdager

15.00
18.30
19.30
20.00

–
–
–
–

18.00
19.15
20.15
22.30

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

Onsdager

11.30
18.30
19.00
20.00
20.00

–
–
–
–
–

14.30
19.30
20.30
21.30

Biblioteket åpent
Biblioteket åpent
Miniatyrskyting for barn og ungdom
Fotoklubb på Lekatun første onsdag i måneden
Fotball 8. klasse og oppover

Torsdager 17.00
19.00
19.30
20.00

–
–
–
–

18.00
20.30
20.15
22.00

Småbarnstrim
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
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AKTIVITETSKALENDEREN
APRIL 2014
Fredag

25.

Seniorbutikken selger klær på sykestua

10.00-13.00

Tirsdag

29.

Kommunestyremøte på Lekatun

10.30

Torsdag

1.

1. mai-frokost i Skytterhuset på Leka

10.00

Fredag

2.

Skolefri Leka barne- og ungdomsskole

Fredag

2.

Åpent møte på Lekatun; LHL Leka

Lørdag

3.

Søndag

4.

Festmiddag m/underholdning; LHL Leka
Gudstjeneste Leka kirke; samtalegudstjeneste med
konfirmantene

Lør/søn

3.-4.

Tårnagenthelg

Tirsdag

6.

Formannskapsmøte

10.30

Tirsdag

6.

Åpent miljøtorg

15.00–18.00

Torsdag

8.

Dans mm på Lekamøya Spiseri; LHL Leka

18.00-21.00

Lørdag

17.

Grunnlovsdagen - Festgudstjeneste Leka kirke

11.15

Lørdag

17.

Festarrangement i Gutvik og på Leka

Tirsdag

20.

Åpent miljøtorg

15.00–18.00

Torsdag

22.

Kommunestyremøte på Lekatun

10.30

Lørdag

24.

Konfirmasjon i Leka kirke

Fredag

30.

Skolefri

MAI 2014

11.15

JUNI 2014
Tirsdag

3.

Formannskapsmøte

10.30

Tirsdag

3.

Åpent miljøtorg

15.00–18.00

Søndag

8.

Gudstjeneste Leka kirke, kirkas bursdag

11.15

Lørdag

14.

Knøtteturnering på Leka stadion

Tirsdag

3. og 17.

Åpent miljøtorg

15.00–18.00

Torsdag

19.

Kommunestyremøte

10.30

Fredag

20.

Siste skoledag før sommerferien

Tirsdag

1.

Åpent miljøtorg

Søndag

13.

Basar i Fjellvang

Uke 29 +

12. - 20.

Lekafestivalen / Herlaugsdagene

JULI 2014
15.00–18.00

OKTOBER 2014
Lørdag

4.

Sanitetsbasar

NOVEMBER 2014
Lørdag
22.
Kirkebasar - menighetsrådet
Redaksjon: Sissel Haug, Kirsti Hoff
tlf. 74 38 70 00

post@leka.kommune.no

1. mai – gaukmesse på primstaven
Det heter seg at gauken kan spå, for eksempel om hvor mange år
det er til du blir gift:
Gjøk på kvist, si meg for visst, hvor mange år jeg ugift får
Teller du antall ko-ko du hører, så har du svaret!
Gjøken spår også om været. Galer den på en kvist som ennå ikke har fått blader, blir det et dårlig år.
Første mai var en festdag lenge før den ble arbeidernes dag. Mange steder satte de opp en
stang pyntet med grønt løv, maistang, som det ble danset rundt. Både hus og kirker ble pyntet med
blomster og løv. Dette er forklaringen på uttrykket «å maie seg ut»! Kilde: Norske Merkedager
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