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STOR BRANNFARE – TOTALT BÅLFORBUD I
LEKA KOMMUNE FRA 6.JANUAR
Fra og med 6.januar 2016 utvides generelt forbud mot å gjøre opp ild i skog og
mark til å gjelde all bruk av åpen ild - også i strandsonen.
Meteorologisk institutt melder om stor gress- og lyngbrannfare i områder lokalt
hvor det ikke ligger snø. Dette vil vedvare til det kommer nedbør av betydning.
Kommunen v/brannsjefen anser det som nødvendig med forebyggende tiltak og det innføres
derfor med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 forbud mot bruk av åpen ild
utendørs. Forbudet gjelder også på snødekte arealer da det med rådende
vindforhold er stor risiko for brannspredning med gnister.
Totalforbudet gjelder inntil videre.
Enhver oppfordres på det sterkeste å opptre forsiktig og respektere forbudet!
Brannsjefen i Leka

Lensmannen i Leka

Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 22. januar. Frist for innlevering av stoff er
fredag 15. januar. Videre utgivelser hver andre fredag.
Leka kommune
Åpne kontorer
Kontakt/info.:

kl.0800 – 1545
kl.1100 – 1400
74 38 70 00 / post@leka.kommune.no / www.leka.kommune.no

Legesekretær
Lege
Kontakt:

kl.1100 – 1200 mandag-torsdag
kl.1100 – 1200 mandag-fredag
tlf. 74 38 70 38

Legevakt

116117

-

Akutt sykdom eller skade – ring alltid 113

Tannlege – Ytre Namdal tannklinikk
Leka sykestue og hjemmesykepleien
Tilbringertjenesten, servicetransport og handlerute
Leka Taxi AS
Skatteetaten; ligningskontor
NAV Leka – tirsdag og torsdag
Veterinærvakt
Kirkekontor
Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff tlf. 74 38 70 00

74 12 63 90
74 38 72 00
07417
406 92 700
800 80 000
55 553 333
74 39 91 66
74 39 54 00
post@leka.kommune.no
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Informasjon fra Leka kommune

Lekaposten kan du nå hente på Joker Bogen, Joker Husby
og Coop Leka.

Lekaposten blir ikke kjørt ut. Fra og med dette nummeret av Lekaposten kan de husstandene
som ønsker det, hente sitt eksemplar i en av dagligvareforretningene.
Abonnementsordningen for mottakere utenfor kommunen fortsetter som før.

Åpningstider på miljøstasjonen «Rulle» på Leka:

Tirsdag 12. januar
Tirsdag 9. februar
Tirsdag 8. mars
Fra og med april til og med september: tirsdager i oddetallsuker(fra og med 12.april).
Tirsdag 11.oktober
Tirsdag 8.november
Tirsdag 13.desember
Alle dager åpent kl.1500 – 1800.

Åpningstider på miljøstasjonen «Rulle» i Gutvik:
Tirsdag 10.mai
Tirsdag 7.juni
Tirsdag 30.august
Tirsdag 27.september
Alle dager åpent kl.1230 – 1330.

Vannmålere

Hvis du betaler avløpsavgift/kloakkavgift på grunnlag av installert vannmåler, må du lese
av målerstand og rapportere til oss seinest fredag 15.januar.
Målerstand kan meldes per telefon, epost eller post.
Dersom den årlige kvoten på 140 m3 er overskredet, faktureres det ut med kr.24,65 pr.m3 +
MVA.
Servicekontoret
743 87 000 / post@leka.kommune.no / Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka

Legeordningen

Det vil i løpet av 2016 være tre nye leger som skal bemanne legekontor/legevakt sammen
med Glenn Ottomers, Henrik Lind og Bodil Herrström. Legene er svenske, og rekruttert av
våre faste leger. Jill Gullstrand skal ha sin første vaktperiode i februar. Håkan Ericson kommer
i april – han har vikariert som lege her tidligere (2007-2010). Christer Rosqvist skal ha sin
første vaktperiode i juli.
Servicekontoret

Leka bygdemuseum minner om at det fortsatt er mulig å få kjøpt Lekakalenderen 2016 hos Arne Lund, Marit Østby og Kirsten Pettersen (Lekatun).
Prisen er kr. 100.
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Regionalt forskningsfond Midt-Norge lyser ut 6 millioner
kroner til Regional kvalifiseringsstøtte
Tema for utlysningen:
Utlysningen retter seg mot de utfordringer og behov som næringslivet og offentlig sektor selv
opplever som relevante.
Søknadsfrist:
17. februar 2016 kl. 13:00
Hvem kan søke:
Små og mellomstore bedrifter (inntil 250 ansatte), næringsklynger og næringsnettverk, samt
aktører innen offentlig sektor.
Universitet, høgskoler og FoU-institusjoner kan søke om et forskningsprosjekt når det er i
samarbeid med en eller flere bedrifter og/eller aktører innen offentlig sektor innenfor
regionen.
Link til utlysningen på våre nettsider finner du her.
(http://www.regionaleforskningsfond.no/prognettmidtnorge/Utlysning/RFFMIDT/1253960376462)
NB:
Les alle sider med krav og kriterier nøye.
Merk spesielt kravet om å benytte vedlagte mal for prosjektbeskrivelse. Husk å starte
søknadsarbeidet i god tid. Det er mulig å redigere prosjektbeskrivelse og eSøknad frem til
søknadsfristen. Linken til eSøknad aktiveres 6 uker før fristen.
Eventuelle spørsmål knyttet til utlysningene kan rettes til fondets kontaktpersoner
(sekretariatet):
Kari Merete Andersen (Sekretariatsleder), 928 21 700
Linda Bye (Sør-Trøndelag fylkeskommune), 908 42 954
Arild Egge (Nord-Trøndelag fylkeskommune), 997 36 157
Frank Sandnes (Nord-Trøndelag fylkeskommune), 976 48 796
Annelin Henriksen (Møre og Romsdal fylkeskommune), 975 34 536
Du kan abonnere på nyheter fra Regionalt Forskningsfond Midt-Norge via linken Nyhetsbrev
RFF MIDT. (http://www.regionaleforskningsfond.no/prognettmidtnorge/Nyhetsbrev/1253953730508)
Med vennlig hilsen
Regionalt Forskningsfond Midt-Norge (RFF Midt)

Frank Sandnes
Spesialrådgiver Næringsutvikling
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Mail: Frank.sandnes@ntfk.no
Mobil: 976 48 796
Lync: (+47) 741 15 171
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FLASKEINNSAMLING ONSDAG 13.JANUAR 2016
Årets konfirmanter skal på tur med hurtigruten til Trondheim våren 2016. Dette er et ledd i
konfirmantundervisningen, med bl.a. besøk og opplegg i Nidarosdomen.
I den forbindelse arrangeres det flaskeinnsamling for å dekke noe av reise- og
oppholdskostnadene. Konfirmantforesatte kjører rundt på hele øya og samler inn
ONSDAG 13 JANUAR FRA KL 1630.
Dersom du ikke er hjemme – men ønsker å støtte innsamlingen – sett posen/sekken utenfor
huset og merk med «KONFIRMANTER».
På forhånd takk!
Menighetsrådet

Medlemskontingent i Leka IL 2016

Ungdom og voksne som er med på svømming, småbarnstrim, ballspill, fotball, badminton,
dansing, spinning, step, volleyball med m.m., dvs ALL aktivitet i basseng, all og på 2T :
HUSK Å BETALE MEDLEMSKAP I LEKA IL!
Betalt medlemsskap i Leka IL gjør at du er forsikret under trening/kamper.
Barn/Ungdom frem til 16 år
Ungdom/voksne fra 16 år og opp
Familie
Støttemedlem

kr.
kr.
kr.
kr.

250
300
500
100

pr
pr
pr
pr

år!
år!
år!
år!

INGEN BETALING - INGEN FORSIKRING!

KONTO 0539 65 36813

Det er også mulig å betale kontant til Annette Th. Pettersen og Kjell Arve Sønnesyn.
Innbetalt kontingent sikrer at vi kan drive med alle aktivitetene –
til glede for store og små.
Hilsen styret i Leka IL

Svøm langt 2016

-

svøm deg til Kreta

Leka svømmehall er igjen med i kampanjen Svøm langt.

Voksne som svømmer over 10.000 meter i løpet av kampanje-perioden (5.000 meter for
funksjonshemmede), og barn som svømmer 2.500 meter (1.500 meter for
funksjonshemmede) er med i trekningen av en tur til Kreta.
Alle kan delta. Registreringskort er i svømmehallen.
”Svøm deg til Kreta” er Norges Svømmeforbunds årlige mosjonskampanje, som foregår i
perioden 1. januar til 31. mars. Kampanjen har utviklet seg til å bli Norges største
mosjonskampanje.
Svømming kan være god og varm mosjonsaktivitet, spesielt på kalde vinterkvelder. Gjennom
svømming får man trent hele kroppen, samtidig som det er sosialt å reise til svømmehallen
sammen med venner og familie.

I Norge har vi mer vær enn vi har bruk for.
~ Herodes Falsk, norsk entertainer ~
Det er ingenting i verden så stille som sne.
~ Helge Rode (1870-94), dansk forfatter ~
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Matkurset er utsatt til april!

Matkurset som LHL Leka skulle arrangere 16. januar, er utsatt til april. Det var for få
påmeldinger, så vi gjør et nytt forsøk etter påske!
Styret.

Innkalling til årsmøte i LHL Leka
Fredag 26. februar 2016 kl.18.00 hos leder Bente Martinsen, Frøvikveien 151.
Saksliste:
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskrivere.
Godkjenning av årsberetning og regnskap.
Behandling av innkomne forslag og uttalelser.
Fastsettelse av prioriterte oppgaver.
Budsjett.
Valg i henhold til vedtektene: leder
Studieleder og likemannsansvarlig valgt for 2 år i fjor.
Valgkomite: leder + 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.
Valgkomiteen velges for 1 år.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før møtet.
Forslaget kan sendes/leveres til leder Bente, eller sekretær Kirsten.
Hjertelig velkommen både «nye» og «gamle» medlemmer !
Dette er et viktig møte, så møt opp!
Styret

Innkalling til årsmøte
FAGFORBUNDET LEKA
STED: Helsesenteret
TID: 27. JANUAR 2016 KL. 1900
Saker:
Årsberetning
Regnskap
Handlingsplan
Budsjett
Valg

Innkomne forslag
Saker som ønskes behandlet av årsmøte,
må være styret i hende innen 19. januar
2016

Merkedager for vær og virke:

11. januar; Brettemesse. Slik været er om formiddagen, blir det mars, slik
ettermiddagsværet er, blir april. Hold hesten på stallen, spis opp all julematen, ikke gift deg,
men forlov deg gjerne denne dagen.
12. januar; midtvinterdag. Bjørnen snur seg i hiet. Kan være en farlig dag, så det er lov å
bli i senga – står du opp, så kle på deg på høyre side først.
13. januar; tjuendedag jul. Jula skal ut. En skal ikke spinne garn i dag; da risikerer en at
dyra blir gående rundt og rundt. Snør det i dag, blir det 20 snøfall før sommerdag (14. april).
(Kilde: diverse internett-sider)
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2T 2016!

Oppstart mandag 4 januar - Ta deg en tur, vi er der for deg-)
Timeplan 2T Leka IL 2016
Kl
18:30
19:00

Mandag

Tirsdag
Spinn 30/ styrke 15 min

Torsdag

Spinn 45

Spinn 45

Program1
Styrke/kondisjon
Bootcamp

19:30
ca19:35

Program 2
Styrke/kondisjon
Bootcamp

2T er en del av idrettslaget. Derfor er prisene forskjellig for medlemmer og ikke-medlemmer.
Det lønner seg derfor å være medlem i Leka IL også når du skal trene på 2T.
Vi har styrkerom og to tredemøller, som det bare er å bruke når vi har åpent.
Voksne (1 vgs og oppover).
Medlem
Ikke-medlem
Enkelttime
kr. 50,kr. 70,Vårsesongen
kr. 300,kr. 600,Oppfordrer alle som trener på 2T til å ta med en venn på trening.
Husk gode treningsko, vannflaske og håndkle!
Kom som du er-).
Vi holder til i kjelleren på helsesenteret -inngang fra baksiden.

Leka menighet inviterer til

BIBEL-GUDSTJENESTE
i Leka kirke søndag 10.januar kl.11.15
gudstjeneste med nattverd og forbønnsvandring
fakta om bibelen - bibelquiz
krukke med bibelord - bibelutstilling
ofring til menighetens arbeid
kirkekaffe med bibelkake

De fleste har en bibel hjemme. I bokhylla, på loftet eller på nattbordet. Kanskje DU har en
bibel som andre kan få se?
I forbindelse med bibelgudstjeneste ønsker vi at mange kan ta med en eller flere bibler slik at
vi får stilt ut mange forskjellige.
Hvis DU tar med bibelen til gudstjenesten, vil vi klargjøre et utstillingsområde. Skriv en lapp
som inneholder navn på eier og hvilket år eieren har fått bibelen, evt. hva som er spesiell
med den (brudebibel, konfirmasjonsgave,.)
Da gleder vi oss til årets første gudstjeneste og forhåpentligvis en stor utstilling.
Hilsen fra Donata og Beathe

Tusen takk til Inga, Fredrikke og Anne Stine
for nydelig julemusikk under gudstjenesten på julaften!
Donata, på vegne av alle som var til stede :)
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GUDSTJENESTER I LEKA 2016
Søndag

10. jan

Leka kirke

Kl. 11.15

Gudstjeneste – kirkekaffe ved menighetsråd

Søndag

07. febr

Leka kirke

Kl. 11.15

Faddergudstjeneste – kirkekaffe v mr-råd

Søndag

13. mars

Leka kirke

Kl. 11.15

Gudstjenste – kirkekaffe v menighetsråd

Torsdag

24. mars

Leka sykestue

Kl. 11.15

Gudstjeneste

Søndag

27. mars

Leka kirke

Kl. 11.15

Høytidsgudstjeneste

Søndag

17. april

Leka kirke

Kl. 11.15

Samtalegudstjeneste – kirkekaffe
konf.foreldre

Søndag

17. april

Gutvik bedehus

Kl. 15.00

Gudstjeneste

Tirsdag

17. mai

Leka kirke

Kl. 11.15

Høytidsgudstjeneste

Lørdag

21. mai

Leka kirke

Kl. 11.15

Konfirmasjonsgudstjeneste

Lørdag

04. juni

Leka kirke

Søndag

05. juni

Leka kirke

Uke 29

Tårnagentarrangement-trosopplæringstiltak
Kl. 11.15

Steinhytta

September

Gudstjeneste med tårnagenter – kirkekaffe v
tårnagentforeldre
Friluftsgudstjeneste
Konfirmantjubileum 50-60-70 år

Trenger du skyss til kirken? Ring Beathe Mårvik 951 09 887 eller Elin Hukkelås 942 19 883

Alderdom er det hittil eneste kjente middel til å leve lenge.
~ Charles Augustin Beuve ~
Alle vil leve lenge og ingen kalles gammel.
~ Dansk ordspråk ~

Møteplan for januar og februar 2016:

11.januar:

Felles formannskapsmøte Leka, Nærøy og Vikna på Kolvereid kl.1100:
Framtidig eierskap NTE.
21.januar: Kommunestyremøte: Reglement for godtgjøring av folkevalgte mm.
26.januar: Formannskapsmøte.
27.januar: Kystgruppen; møte i Vikna.
5.februar: Region Namdal; felles kommunestyremøte i Namsos.
18.februar: Kommunestyremøte: Delegasjonsreglement mm.
19.februar: Region Namdal: i Namsos; Partnerskap Namdal.
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ÅPNINGSTIDER
BIBLIOTEKET 74 38 70 00
Mandag

1130 – 1300

Onsdag

1130 - 1430

1830 - 1930

VERTSHUSET HERLAUG 74 39 91 99
Mandag-fredag

1100 - 1800

Lørdag

1200 - 1800

Søndag (middagsservering mellom kl.1400 og 1730)

2100 - 0200
1200 - 1800

LEKAMØYA SPISERI 417 68 615
OFFENTLIG BADING – bassenget ved Leka barne- og ungdomsskole
Mandag

Onsdag

1800 – 2000

For alle

1800 – 1900

Småbarn / familie

1900 – 2000

Alle

2000 – 2100

Voksne

2T – treningslokale i kjelleren ved helsesenteret, inngang på baksida
Mandag

Tirsdag
Torsdag

1900 –

Program 1 styrke / kondisjon/bootcamp

1935 -

Program 2 styrke / kondisjon/bootcamp

1830 -

Spinn 30 / styrke 15

1930 -

Spinn 45

1930 -

Spinn 45

LEKA BLANDAKOR – lille Herlaughall
Tirsdag

2000 – 2200

Vi oppfordrer alle aktører til å kontrollere at klokkeslett, datoer osv. er
korrekt oppført.
MØTER, KURS, TILBUD, ARRANGEMENT, FRISTER
JANUAR
Onsdag

27.

Årsmøte Fagforbundet på helsesenteret

Kl.1900

26.

Årsmøte i LHL Leka hos leder Bente Martinsen

Kl.1800

FEBRUAR
Fredag

Resirkulering av julekaker

Grillet smultring – frys smultringene i passe porsjoner og varm dem på grill eller bål
Pepperkaker – brukes til bunn i ostekake i stedet for kjøpte kjeks.
Tilslørte bondepiker – knus julekaker, brun dem lett i tørr steikepanne, og legg lagvis med
pisket krem og syltetøy, frukt eller bær.
Er du lei alt av julekaker – server det til «himmelens fugle og sjura» (lokalt uttrykk;
muligens meget lokalt)

Solens gang:

Fredag 8.1.2016: Soloppgang kl.10.09
Fredag 22.1.2016: Soloppgang kl.9.34

solnedgang kl.14.35
soloppgang kl.15.20
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