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LØRDAG 30. JANUAR KL.14.00
ARRANGERES UNGDOMMENS
KULTURMØNSTRING
I HERLAUGHALLEN!
Håper dere alle tar turen for å oppleve våre
fantastiske barn og unge og det de får til!
Det vil bli salg av mat og drikke!
Hjertelig velkommen alle sammen!
Arr. Leka kulturskole/kulturkontoret
Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 5. februar. Frist for innlevering av stoff er
fredag 29. januar. Videre utgivelser hver andre fredag.
Leka kommune
Åpne kontorer
Kontakt/info.:

kl.08.00 – 15.45
kl.11.00 – 14.00
74 38 70 00 / post@leka.kommune.no / www.leka.kommune.no

Legesekretær
Lege
Kontakt:

kl.11.00 – 12.00 mandag-torsdag
kl.11.00 – 12.00 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
Kommunen ved brannsjefen opphever tidligere forbud mot bruk
av åpen ild utendørs.
Etter helgas snøfall er det ikke lenger aktuelt med bålforbud.
De som planlegger tur og ønsker å brenne bål plikter å være varsomme, selv om det er vinter. Husk at
ved bålbrenning og lignende er det den som antenner ilden som er ansvarlig for sikkerhetstiltak, og å
slokke ilden før stedet forlates.
Brannsjefen i Leka
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Vedrørende vannforsyning i Gutvik
Møtested: Lekatun
Dato: 19.1.2016
Tidspunkt: 11:00 – 13:45

Møtende faste medlemmer:
Forfall:
Per Helge Johansen Leder SP
Kristin Floa Nestleder SP
Ole Kristian Holand Medlem SP
Møtende varamedlem for K. Floa:
Bjørn Arne Laugen Medlem AP
Ole Annfinn Helmersen SP
Åsmund Nilsen Medlem V
Vedtak fattet med hjemmel i Kommunelovens § 13 – hasteparagrafen.
Kortsiktig løsning på vannproblemene i Gutvik:
Nord-Gutvik: Garnes bes om å sjekke ut kostnader og bestille tining av vannledning
Gutvik Vassverk: Med tanke på at det er meldt mildvær over flere dager mot helga regner man med
at vannledningene vil tine.
Fram til da vil Leka kommune fortsette å kjøre vann med kommunens tankbil. Leka kommune
sørger for vannlevering til Gutvik i arbeidstida vederlagsfritt. Andel av kostnader på helg kr.
20.000 dekkes av Gutvik Vassverk. For tining av vannledning i Nord-Gutvik dekker Leka kommune
kostnader på 80 % inntil kr.20.000. Dekning av økte kostnader med tining og økte driftskostnader
dekkes ved bruk av disposisjonsfond 2 5600 091.
Langsiktige løsninger kommer man tilbake til.

Hjertelig takk til all velvilje fra Joker Bogen, Joker Leka og Coop
Leka som har innlemmet Lekaposten i sine tilbud til kundene!
Takk til gode hjelpere som har bidratt med frakt av bladbunker, og en helt spesiell takk til Elin som av
omsorg for sine tidligere «kunder» bestilte og kjørte ut ekstra informasjon til alle husstandene i Gutvik.

E-faktura -

En stor andel kunder bruker fortsatt papirfaktura fra Leka kommune, mens vi ønsker
færre giroer som skal brettes og pakkes og frankeres.
Hvis du har nettbank, oppfordrer vi deg til å takke ja til å motta framtidige fakturaer fra oss som efaktura.

Framkommelighet for hjemmesykepleiere og
hjemmehjelper

Det er svært viktig at private veier brøytes slik at hjemmesykepleiere og
hjemmehjelper kan komme fram til brukerne. Det er ikke forsvarlig å parkere
bilen i veikanten, eller på ubrøytet innkjørsel, og i verste fall må tjenesten
utsettes til veien er rimelig framkommelig.
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Stig Erling Johansen er fra 2016 ny vaktmester
i Leka kommune.

Stig Erlig er her i gang med å oppgradere
Soltun 1,eldreboligene nedenfor sykestua ,
til to nye omsorgsboliger.

Og med bakgrunn som elektriker så er han en
viktig og ønsket ressurs for Leka kommune.
Det er mye vedlikehold på kommunale bygg
og det er helt nødvendig å holde disse i orden.
Det sikrer» evig liv». Forfall på offentlig
eiendom er dyrt og fører ofte til at det må
bygges nytt. Det koster og påfører norske
kommuner store underskudd.
Det blir å rive og renske bort innvendig før en
kan gå i gang å bygge om til omsorgsbolig
med universell standard. Det er mye
endringer på gulv og vegger som skal til for å
flytte på Wc, dusjhjørne og for å få dette
brukervennlig slik at en kan klare seg på egen
hånd. Vi mennesker slites jo også i styring og
understell, men her skal vi kunne bo selv om
vi ikke er helt i forskriftmessig stand.
Leka kommune ønsker Stig velkommen og
han blir ikke arbeidsløs- det er nok av
oppgaver å ta fatt på!
Ordfører Per Helge Johansen.

Hyggelig tradisjon
Er jula slutt 13.dag jul eller 20.dag jul? Dette varierer nok, og for mange er nok jula over
lenge før dette også. Men fra gammelt av spiste man den siste julematen den 6. januar –
altså 13.dag jul, med trearmede lysestaker på bordet (hellige tre kongers lys), og drakk
gjerne også en skål for et godt nytt år.
På Leka sykestue markeres 13. dag jul med varm sjokolade og påsmurt kveldsmat servert av
styret i Leka Sanitetsforening. Dette har vært tradisjon så lenge man kan huske. Sanitetens
styre serverter først ettermiddagskaffe, der rester av julebaksten blir satt fram. Når
godsakene har fått godgjort seg en stund, dekkes det langbord med hvit duk, levende lys i
trearmede sølvlysestaker. Det kokes varm sjokolade og medbragte snitter settes fram mens
sykestuas beboere, ansatte og sanitetens styremedlemmer benker seg rundt bordet til felles
kveldsmat.
Hyggelig prat og et godt måltid bringer fram minner og morsomme historier. Ulike
lefsetradisjoner, sying av ribberuller og sylter, juletrefester der julekakene ble fordelt og
pakket i servietter til de frammøtte. Den gang man gikk rundt juletreet og det var både to og
tre ringer rundt.
Inge Aune takket til slutt for maten, og forsikret på vegne av både beboere og ansatte at
dette er en kjærkommen og trivelig tradisjon. Han benyttet samtidig anledningen til å ønske
alle et godt nytt år, og minnet om at framtiden ligger foran oss.
Det eneste som syntes å mangle var loddboka, men den har ikke vært del av denne 13.dags
tradisjonen. Leder i Leka Sanitetsforening Kirsti Østby forsikret om at loddboka ville bli med
ved en senere anledning, tanken er å legge et symøte til sykestua utpå våren.
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NTE oppretter NY stilling og ansetter Jørgen Sandnes i Leka.
Han vil starte som elektriker og montør 1. april og vil ha Leka som
bosted og utgangspunkt for virksomheten.
For kommunen og innbyggerne en riktig gladmelding: Vi hadde tre
montører, Jan Taraldsen, Arne Lund og Per Hagen- og helt side NTE
avsluttet aktiviteten for mange år siden i Leka har vi hatt et ønske om å få
tilbake en lokal tjeneste her i ytre strøk også.
I dag kjøpes elektrikertjenester utenfor kommunen, det fører til
merkostnader med reisetid på ca. 1,5 time hver vei, og selv om det
samtidig er lokale montører som hjelper til så er det oppgaver som står på
vent og som kanskje ikke blir gjort- spesielt på vedlikehold. Å få NTE
ansatt lokalt gir bedre beredskap, trygghet, pris- og det er viktig å holde
høy standard og kvalitet på elektriske anlegg.
Spesielt i boliger, men også hos næringsdrivende og i fjøs kreves det hele tiden ettersyn og utbedring
for å unngå brann og skader. Så er det bygging og nyanlegg som krever godkjente montører.
NTE ønsker et areal til lager og base for tjenesten i Leka og omegn:
Da Leka kommune kjøpte NTE-bygget i 2012 for kr. 750 000,- så var det fordi kommunen har
brannstasjon i bygget og det var for at resten kunne disponeres til næringsformål. I tillegg er det en
god tomt som oppfyller flere funksjoner; plastinnsamling og miljøtorg med sentral beliggenhet.
Bygget er i dag delvis utleid til Bygdekvinnelaget, Mc- klubben, kommunalt bruk, branntjenesten, men
vi skal få plass til NTE og Jørgen også- uten at noen skal fortrenges.
Svein Daniel Sletten i NTE vil at det skal skrives avtale med kommunen om bruk av et rom i bygget og
vi har sendt over priser og alternativene. Når Leka nå får el-tjeneste og montør i kommunen igjen så er
det en selvfølge i de andre kommunene, men at alle kommuner i Nord-Trøndelag har det skal vi glede
oss i fellesskap over . Grunn til å minne om at vi har lært oss at skal vi lykkes så må vi selv bidra til
det gjennom å handle lokalt.
Fra Leka kommune Ønsker vi nå Jørgen Sandnes og Maria Hansen og NTE velkommen til kommunen.
Ordfører Per Helge Johansen.

Rause damer i Leka LHL
Leka LHL teller 27 medlemmer, men ifølge leder Bente Martinsen er det bare 3-4 aktive medlemmer i
laget. Men selv om de er få aktive, er selve laget høyst aktivt, med loddsalg, arrangement under
Herlaugsdagene og ulike kurs. Særlig vinkurset som ble holdt for en tid tilbake ble populært, og de har
fått henvendelser fra fornøyde kursdeltakere om flere slike.
Til våren står Leka LHL som arrangør av asiatisk matkurs, med smakfulle retter som passer den lyse
årstiden. Det jobbes også for å få liv i seniordansen igjen, en utmerket form for aktivitet og sosialt
samvær.
Onsdag 6. januar kom Bente Martinsen og Kirsten Pettersen fra Leka LHL med overraskelse til Leka
sykestue, og overlevert en hjertestarter i gave. Ingunn Hanssen tok imot gaven på vegne av sykestua,
og takket lagets representanter for den flotte gaven. En hjertestarter kan redde liv, korrekt bruk ved
plutselig hjertestans, innen 2-3 minutter gjør at overlevelsesraten øker med 75 %.
Sykestua er åpen 24 timer i døgnet, og en lett tilgjengelig hjertestarter kan være med å redde liv,
både inne på institusjonen og utenfor. En hjertestans kan ramme hvem som helst, og Leka LHL har
med denne gaven økt sikkerheten for den som måtte trenge det.
Så får vi håpe det aldri vil bli bruk for den.

Innkalling til årsmøte i Fagforbundet Leka
27. JANUAR 2016 KL.1900 på helsesenteret.
Saker: Årsberetning
Regnskap
Handlingsplan
Budsjett
Valg
Innkomne forslag

Styret
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Den 7.1.2016 takket vi Jan-Åke Dinesson for laget
og 24 fantastiske år som lege i Leka.
Vi var samlet rundt en lunsj- venner, kollegaer, kunder fra ledelsen og fra administrasjonen i Leka kommune.
Takk til Torill Grande og de ansatte som tok ansvar og
var arrangementskomite.
Det ble svært hyggelig og intimt. Det varmet og gledet
spesielt å se det laget som stod sammen med Dinesson.
De holdt taler og hadde med gaver. Det ble både tårer og
rørende svar tilbake fra Jan-Åke, som levende fortalte om
da han kom hit første gangen i januar 1992 i storm. Han
fortalte om fine mennesker i et flott lite og skjørt
samfunn: Leka i Norge. Det lyste, vi ble tatt med inn i et
bilde av godt arbeidsmiljø på helsesenteret i Leka- basert
på fag, respekt og medmenneskelighet. Vemodig ja, Men
det var ikke annet å vente på en slik dag. Men når det er
sagt, så ble vi mette av god mat fra kjøkkenet på Leka
sykestue, og vi fikk rikelig påfyll på gledeskontoen før vi
gikk derfra.
Fra kommunen var det overrekkelse av gaver: Bilde av
Steinstind(fotograf Leif Rune Jensen) og en lysestake
(Steinsenteret) – og samtidig en hilsen fra ordføreren.
All oppmerksomhet til deg Jan-Åke Dinesson i dag.
Du har selv sagt at Steinalderen tok ikke slutt fordi vi gikk tom for stein- her får du et bevis på det fra
Leka.
Kong Harald sa i sin tale; gjør dagene sånn at du ved årets slutt kan se tilbake på det fine du fikk gjort.
Jan-Åke - du kan se tilbake på 25 år som er fine for oss alle i Leka. Nå forstår vi enda bedre at mange
vil komme til å savne deg.
Vi kan ikke takke nok for din innsats for innbyggerne i Leka kommune.
Ikke bare det medisinske, men interessen, vennligheten og varmen du har vist for oss alle - har vært
enestående god. Vi vet at det er et stort ansvar å være lege med aleneansvar hele døgnet- mange
dager og uker i gangen. Likevel har du alltid vært blid og positivt interessert.
Og så vil jeg trekke frem at dere har tatt ansvaret for legetjenestene i fellesskap ved at dere har vært
et lag som har lært oss at dere har respekt for hverandre og at dere er bevisst på at legetjenestene i
Leka skal være like gode hele året- selv om dere er 3 som i hovedsak deler på turnus.
Disse 25 årene sammen med dere vil vi huske på som en god tid, hvor vi følte trygghet fordi vi alltid
hadde legen som vi stolte på.
Det er vemodig i dag, men vi må trekke frem det fine vi har fått fra dere og glede oss over det.

At dere også vil hjelpe til med at Leka kan finne nye leger inn på laget i turnus er vi veldig
glade for. Legetjenestene er avgjørende for øysamfunn. Ikke alle kommuner klarer å holde
seg med egen legeordning. Leka har klart det, fordi vi har villet det, men mest fordi dere har
gjort det for oss.
Livet er ikke slutt nå -vi vet ikke hva morgendagen bringer:
Det blir helt sikkert mange som vil savne deg, men min oppgave er å si:
Leka kommune har et sterkt ønske om at Leka i fremtiden også skal ha egen legeordning,
Du har vært med på å gi oss grunnlaget og trua på at dette skal vi klare.
Leka kommune, innbyggere og alle ansatte ønsker si tusen takk og og lykke til videre!
Ordfører Per Helge Johansen.

Leka blandakor
Husk korøvelse mandag 25. januar kl. 1915 i Lille Herlaughall. Neste øvelse blir mandag 8.
februar. Deretter blir det øvelser annen hver mandag. Leder Arve Haug
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Rapport nr.1. 2016, fra Bygdekvinnelaget v/Bitte.
Godt nytt år! Da er vi i gang igjen, med strikkekafé og åpen dag i E-verksbygget.
Starten var 14. januar.
Med ti kuldegrader rundt veggene, vintermørke og alt annet som kan holde oss hjemme var det
spennende å se om noen ville komme. Og gjett om! Ikke mindre enn 14 av medlemmene fant veien.
Både praten og strikkingen gikk ivrig rundt bordet og kaffen varmet godt. Det trengte vi. Vi rakk
akkurat å få traktet kaffen før lyset gikk! Men vi var godt armert med telys og stearinlys, så vi fikk øye
på hverandre igjen ganske fort. Heldigvis ble det et kortvarig strømbrudd så det la ingen demper på
humøret. Det var en flott første strikkekafé i det nye året.
Den 11. februar blir det årsmøte i Bygdekvinnelaget. Eventuelle saker til årsmøtet må sendes til styret
snarest.
I det nye året kommer også Ettermiddagstreffet til å være i E-verksbygget og «Saniteten» vil bruke
lokalene til noen møter.
Vi fortsetter med «Åpen dag» og håper på godt oppmøte for litt sosial hygge. Hvis noen vil bidra med
underholdning er det bare å komme! Vel møtt!

Aktiveteter i E-verksbygget på etterjulsvinteren:
Mandag 25.januar
Torsdag 28.januar

kl.1530
kl.1900

Onsdag 3.februar
Lørdag 6.februar
Mandag 8.februar
Torsdag 11.februar
Onsdag 17.februar
Mandag 22.februar
Torsdag 25.februar

Kl.1900
kl.1200
Kl.1530
kl.1900
kl.2000
kl.1530
kl.1900

Torsdag 10.mars
Lørdag 19.mars

Kl.1900
Kl.1200

JANUAR 2016
Ettermiddagstreff
Strikkekafe
FEBRUAR 2016
Fastelavnsforberedelser
Åpen dag
Ettermiddagstreff
Årsmøte og strikkekafe
Årsmøte
Ettermiddagstreff
Strikkekafe
MARS 2016
Strikkekafe
Åpen dag

Ragnhild og Sonja
Bygdekvinnelaget
Leka Sanitetsforening
Bygdekvinnelaget
Ragnhild og Sonja
Bygdekvinnelaget
Leka Sanitetsforening
Ragnhild og Sonja
Bygdekvinnelaget
Bygdekvinnelaget
Bygdekvinnelaget

Årsmøte i Leka IL
Fredag 5. februar kl. 19.30 på Leka Brygge.
Vanlige årsmøtesaker. For mere informasjon se etter oppslag på butikkene.
Velkommen!
Styret

Leka Sanitetsforening
Vi møtes onsdag, 03.02.16 kl. 19.00 på NTE-bygget for å lage fastelavensris.
Ta med ris og godt humør og Spretten serverer noe til kaffen.
Vi håper på godt oppmøte, så går det snart å lage riset.
Det er tid for å fornye medlemskontingenten, og mange har vel registrert at den har gått opp til kr
485,- pr. år.
I den forbindelse kan jeg opplyse om hvordan kontigenten blir fordelt.
Hovedmedlem kr 485 (lokalt lag 125, fylket 100, omfordeling 5, sekretæriatet 255)
Støttemedlem kr 455 (lokalt lag 75, fylket 100, omfordeling 5, sekretæriatet 275)
Som hovedmedlem får du tilsendt medlemsbladet Fredrikke.
Ellers minner jeg om at Leka Sanitetsforening sponser kommunens pensjonister med en gratis
behandling hos fotpleier pr. år.
I år feirer Norske Kvinners Sanitetsforening 120 års jubileum. Stiftelsesdatoen er 26.02. Det er ikke
lagt opp til noen storstilt feiring, men fokuset fram til 2020 er å verve flere medlemmer. Og det håper
jeg at vi også her på Leka klarer så vi kan gi støtte til forskjellige formål i vår kommune.
For Leka Sanitetsforening
Kirsti Østby
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Årsmøte i Leka Sanitetsforening
Innkalling til årsmøte i Leka Sanitetsforening, onsdag 17.2 kl. 20.00 på NTE – bygget.
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
2. Valg av møteleder og sekretær.
3. Godkjenning av årsmelding.
4. Godkjenning av regnskap.
5. Budsjett 2016.
6. Aktivitetsplan 2016.
7. Organisasjonsutvikling og verving – deltakelse i frivillig spleiselag.
8. Valg av leder, kasserer, 2 styremedlemmer, revisor og valgkomite.
Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende 2 uker før møtet.
Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!
Styret.

GUDSTJENESTER I LEKA 2016
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

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

Kl. 11.15

Samtalegudstjeneste – kirkekaffe konf.foreldre

Tårnagentarrangement-trosopplæringstiltak
Kl. 11.15

Steinhytta

Gudstjeneste med tårnagenter – kirkekaffe v
tårnagentforeldre
Friluftsgudstjeneste

September

Konfirmantjubileum 50-60-70 år

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

Til alle innbygger i Leka kommune.
Et STORT TAKK for fantastiske opplevelser og
uforglemmelige möten med dere, både natt og dag,
under alle disse år! Det har altid vaert like artig at
komme til Leka. 11 trimkrus har det blitt gjennom
åren. Håper på noen til!
Også STORT, STORT TAKK for alle fine ord og gaver!
Hjertligste hilsen
Jan-Åke Dinesson

Hjertelig takk
for alle gaver og hilsener
til min 80-årsdag!
Hilsen Oddlaug Johansen.

TUSEN, TUSEN TAKK
Årets konfirmanter, foresatte og
menighetsrådet
vil rette enstor takk til alle
som gav flasker til flaskeinnsamlingen.
Hvor mye som kom inn er ikke klart
ennå,
men det vil bli oppgitt i neste Lekapost.
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FASTE AKTIVITETER OG ÅPNINGSTIDER
BIBLIOTEKET 74 38 70 00
Mandag
Onsdag

1130 - 1430
VERTSHUSET HERLAUG 74 39 91 99

Mandag-fredag
Lørdag

1200 - 1800

Søndag (middagsservering mellom kl.1400 og 1730)

Mandag
Onsdag

Mandag
Tirsdag
Torsdag

1130 – 1300
1830 - 1930
1100 - 1800
2100 - 0200
1200 - 1800

LEKAMØYA SPISERI 417 68 615
OFFENTLIG BADING – bassenget ved Leka barne- og ungdomsskole
1800 – 2000
For alle
1800 – 1900
Småbarn / familie
1900 – 2000
Alle
2000 – 2100
Voksne
2T – treningslokale i kjelleren ved helsesenteret, inngang på baksida
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

Mandag 25/1.

1915 - 2215 Annen hver mandag

MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER
JANUAR 2016
Mandag 25.januar
Tirsdag 26.januar
Onsdag 27.januar
Onsdag 27.januar
Torsdag 28.januar
Lørdag 30.januar

kl.1530
Kl.1030
kl.1900

Onsdag 3.februar

Kl.1900

Kl.1900
Kl.1400

Ettermiddagstreff ved Ragnhild og Sonja
Formannskapsmøte
Årsmøte Fagforbundet
Kystgruppe-møte
Strikkekafe ved bygdekvinnelaget
UKM – lokal mønstring

NTE-bygget
Lekatun
Helsesenteret
Vikna
NTE-bygget
Herlaughallen

FEBRUAR 2016
Torsdag 5.februar
Torsdag 5.februar
Lørdag 6.februar
Mandag 8.februar
Tirsdag 9.mars
Torsdag 11.februar

Kl.1930
kl.1200
Kl.1530
Kl.15-18
kl.1900

Onsdag 17.februar
Torsdag 18.februar
Fredag 19.februar
Mandag 22.februar
Torsdag 25.februar
Fredag 26.februar

kl.2000
Kl.1030

Tirsdag 8.mars
Tirsdag 8.mars
Torsdag 10.mars
Torsdag 10.mars
Onsdag 16.mars
Lørdag 19.mars

Kl.1030
Kl.15-18
Kl.1030
Kl.1900
Kl.
Kl.1200

kl.1530
kl.1900
Kl.1800

Fastelavnsforberedelser, Leka
Sanitetsforening
Felles kommunestyremøte Region
Namdal
Årsmøte Leka IL
Åpen dag ved bygdekvinnelaget
Ettermiddagstreff ved Ragnhild og Sonja
Åpen miljøstasjon/Rulle
Årsmøte og strikkekafe,
bygdekvinnelaget
Årsmøte Leka Sanitetsforening
Kommunestyremøte
Møte i Region Namdal
Ettermiddagstreff ved Ragnhild og Sonja
Strikkekafe ved bygdekvinnelaget
Årsmøte LHL

NTE-bygget
Namsos
Leka brygge
NTE-bygget
NTE-bygget
Leka/miljøtorget
NTE-bygget
NTE-bygget
Lekatun
NTE-bygget
NTE-bygget
Bente Martinsen

MARS 2016
Formannskapsmøte

Lekatun

Åpen miljøstasjon/Rulle

Leka/miljøtorget

Kommunestyremøte
Strikkekafe ved bygdekvinnelaget
Kystgruppe-møte
Åpen dag ved bygdekvinelaget

Leatun
NTE-bygget
Lekatun
NTE-bygget
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