Utgiver:

Leka kommune

Dato: 17.02.12

Nr: 3/12

KARNEVAL PÅ SKEI
4. mars kl. 1200-1500

Leker, «katta i sekken», kaffesalg
med noe godt attåt,
pølser, boller og brus.

De oppfinnsomme kommer inn GRATIS!

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER

FREDAG 24.02
FREDAG 02.03

Neste utgaver 16.03 – 30.03– 13.04 – 27.04 – 11.05 – 25.05 – 08.06
Leka kommune: tlf. 74 38 70 00
Sentralbord og ekspedisjon er åpen fra
Kontorene er åpne for publikum fra
Telefontid legekontor mandag – torsdag
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

Legevakt etter kl. 15.30
Leka sykestue
NAV Leka
Likningskontoret Leka

e-post: post@leka.kommune.no
kl. 08.00-15.30
kl. 11.00-14.00
kl. 11.00-12.00
743 99 750
743 87 200
55 55 33 33
742 16 525
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Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00
__________________________________________________

UTLYSNING SKOLEFRITIDSORDNING / LEKSEHJELP.
Skoleåret 2012 / 2013.
SFO et er pedagogisk tilsyns- og aktivitetstilbud for barn i 1.4.klasse.
SFO tilbudet er på morgen og ettermiddag, samt hele
onsdag:
Mandag: 07.45-09.00
Tirsdag: 07.45-09.00
Onsdag: 07.45-16.00 og kl.14.30 – 16.00
Torsdag: 07.45-09.00 og kl.14.30-16.00
SFO tilbudet følger skoleruta.
Søknadsskjema fås på Lekatun.
På mandag og tirsdags ettermiddag er det leksehjelptilbud for
1.-4. klasse fra kl.14.30 – 16.00 (tilbudet om leksehjelp er gratis)
Påmeldingsskjema fås på Lekatun.
SØKNADSFRIST: 26. MARS 2012
Søknader om barnehageplass og påmelding til leksehjelp sendes:
Leka kommune – merkantil avdeling, 7994 Leka.

Skuddår, år som inneholder 366 døgn. Fordi solåret (det tropiske år),
som er perioden for årstiden, inneholder 365,24220 dager mens
kalenderåret må ha et helt antall dager, gir man normalåret 365 dager,
men skyter inn en ekstra dag, skuddag, hvert fjerde år (unntatt i
sekularår som ikke er delelige med 400). Den midlere lengde av solår
og kalenderår blir da meget nær den samme.
Store norske leksikon
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Miljøarbeidere, midlertidig stillinger i 6 mnd.
Pleie og omsorg i Leka kommune har ledige stillinger som
miljøarbeider.
Stillingene inngår i turnus med for tiden arbeid hver 3. helg.
Stillingens arbeidsområde:
- Vil delta i direkte tjenesteyting overfor bruker.
- Skal bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling
i tråd med ulike mål i Leka kommune
- Direkte underlagt sykepleiesjefen
Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:
- Er utdannet hjelpepleier / omsorgsarbeider/ vernepleier
- Har evne til samarbeid og kommunikasjon.
- Har kunnskap om/være komfortabel med bruk av elektronisk
verktøy.
- Har evne til å ta ansvar for å kvalitetssikre tjenesten i tråd med
gjeldende lover og regelverk.
- Har gyldig førerkort for bil klasse B.
- Relevant praksis vil bli vektlagt
Vi tilbyr:
- Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
- God pensjons- og forsikringsordning
- Lønn etter tariffavtale
Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at
den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i
arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.
Søkere må påregne å bli innkalt til intervju, og personlige
egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.
Stillingen er ikke lyst ledig internt i kommunen. Det tas derfor
forbehold om fortrinnstrett for interne søkere jfr arbeidsmiljølovens
§ 14.3 7 hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.
Ledig fra 1. februar 2012
Søknadsfrist: 28. februar 2012
Høres dette spennende ut?
For nærmere informasjon og søknad, ta kontakt med
Tove Kvaløy, tlf. 74 38 72 00
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FERIEVIKARER SOMMEREN 2012
Søker du en utfordrende og meningsfull sommerjobb i 2012, og i
tillegg er blid og positiv, arbeidsom og liker utfordringer, kan Leka
kommune tilby ferievikariater på disse tjenesteområdene:
 Leka sykestue (Pleie- og omsorgstjeneste, kjøkken, vaskeri)
Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, asistenter. Dag-natt
tjenetste. Kokk, assistent vaskeri og kjøkken.
 Hjemmehjelpstjeneste (alle distrikt):
- Hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter
Tiltak for Psykisk Utviklingshemmede (alle distrikt):
- Vernepleiere, hjelpepleiere og helsefagarb. dag- og natt-tjeneste
- Assistenter
Vi søker:
Sykepleiere/sykepleiestudenter, vernepleiere/vernepleiestudenter,
hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, assistenter, hjemmehjelpere,
støttekontakter, brukerstyrt personlig assistent, vaskeri- og
kjøkkenpersonell.
Rekrutteringstiltak for sykepleiere:
Autoriserte sykepleiere gis minimum 6 års lønnsansiennitet.
For søkere som tar utdanning ved sykepleie/vernepleie eller
sosialhøgskole, samt legestudenter gis flg. avlønning:
1.års - studenter avlønnes i årslønn kr. 300.000,2.års - studenter avlønnes i årslønn kr. 315.000,3.års - studenter avlønnes i årslønn kr. 325.000,Øvrige stillinger avlønnes i henhold til gjeldende tariffavtale.
For personell innen hjemmebaserte tjenester er det nødvendig med
godkjent førerkort kl B.
Du må kunne snakke og beherske norsk godt ved arbeid med brukere.
Ved arbeid i ansvarsreformen må det legges frem politiattest.
For beregning av riktig lønnsansiennitet kreves at alle tjenesteattester
legges ved søknaden. Dette gjelder også tidligere tilsatte ferievikarer.
For tillegg av omsorgansiennitet kreves fødselsattest for barn vedlagt
søknaden. Søkere som kan arbeide hele ferien foretrekkes.
Det settes krav om å disponere egen bil/moped for stillinger som
hjemmehjelp og assistenter i hjemmehjelpstjenesten.
Spørsmål ang. stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf
74387217.
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes Leka
kommune v/personalkonsulent, 7994 Leka.
Søknadsfrist 15.03.12
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Disse innslagene vil få muligheten til å representere Leka
ved årets fylkesmønstring på Frosta:
Utstilling:
"Kjøkkenet er husets hjerte"
"Love is music"
"Ice"
"Linus"
"Snø"

av Andreas Anker Hansen
av Marie Thorsen
av Amalie Hansen Sønnesyn
av Anja Ulriksen:
av Marcus Bjørnestad,
Vegard Engan, Oddmund Haug
(fotografen representerer bildet)

Dans:
Lekanubs
Sang:
"Closes Thing to crazy"

ved Amalie Hansen Sønnesyn

Karneval på Skei!
Vi ønsker små og store velkommen på karneval,
søndag 4.mars, klokken 12.00-15.00.
Det blir leker &" Katta i sekken", kaffesalg med noe godt attåt,
pølser, boller og brus.
De oppfinnsomme kommer gratis inn
Velkommen fra Leka U.L
Husk !
Lagmesterskap i Miniatyrskyting 15 m
Tirsdag 28.02.12 kl. 17.30
Gutvik Skytterlag
Ny leder i Allidrettsgruppa er Line Holmen Ekrem.
Har du en ny aktivitet – er hun rette dama å ta kontakt med.
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Vertshuset Herlaug har åpent:
Lørdag 25.02
pubkveld 21.00 - 02.00
onsdag 29.02
pubkveld 2100 - 00.00
Det vil være mulig å kunne leie
Vertshuset for møter / og andre
arrangement utover vinteren & våren!
Matservering er også mulig å få til !
Det vil fra ca . mars måned bli arr. noen restaurantkvelder!
Hva slags mat etc det vil bli , blir annonsert i Leka posten senere!
Likens vil vi også fortsette tradisjonen med å arrangere de såkale
Skei Dagan i juli måned ! Altså fra 13. - 15. juli!
Ida Strand er ny stedfortreder, og vil bli å jobbe der etter hvert!
Hjertlig velkommen tebake te Vertshuset Herlaug "Ditt treffsted"..
Ida & Vidar
Vertshuset Herlaug
Hei alle damer på 8 kl.
OPP Å SPRÆTT!

103 år

Søndagskveldene fra 2000-2130 møtes vi i hallen til forskjellige
aktiviteter.
Målet er å ha det gøy, og få rørt oss.
Ansvar for opplegg framover:
Uke
5
- Line/Ida
6
- Linda/Amalie
7
- Sissel/Aud Linda
8
- Tale/Solbjørg
9
- May/Ida
10 - Helene/Sigrid
Vi fordeler ansvaret videre.
Ta me joggeskoene, naboen og kom!
Hilsen Dametrimmen
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Bygdekvinnelaget i Leka
Vi ønsker å få liv i Bygdekvinnelaget igjen,
og starter med
ÅRSMØTE 1. MARS KL. 2000 på LEKATUN
Sakliste:
1 Valg av møteleder
2 Årsmelding/regnskap
3 Kontingent
4 Aktivitetsplan
5 Valg av
1 leder
2 medlemmer
2 medlemmer
3 til valgkomite
1 revisor

velges
velges
velges
velges
velges

for
for
for
for
for

1
1
2
2
2

år
år
år
år
år

Bygdekvinnelagets formål er å samle alle kvinner som føler
tilknytning til bygdemiljøet. Bygdekvinnelaget skal arbeide for et
positivt og aktivt miljø hvor målet er å øke bolysten og
livskvaliteten blant kvinner i Leka.
Bygdekvinnelaget er en nøytral organisasjon m.h.t. livssyn og
politisk tilhørighet som skal ivareta bygdefolkets økonomiske,
sosiale og kulturelle interesser.
Bygdekvinnelaget skal
 styrke kvinners muligheter til inflytelse i samfunnet
 være støttespiller for kvinnelige etablerere
 sikre natur og livsgrunnlag for fremtidige generasjoner
 utvikle og ta vare på kultur og miljø¨
 øke samholdet mellom innbyggerne i bygda
 stå i nært samarbeid med andre lag og foreninger
Bygdekvinnelagets foreløpige plan er å arrangere
håndarbeidskvelder, strikkekafé, arrangere ulike kurs, være et
sosialt tilbud.
Kaffe - Utlodning
Alle oppfordres til å ta med en liten innpakket gjenstand
til utlodningen.
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Fagforbundet Leka
Fagforbundet Leka vil arrangere en informasjonskveld ang KLP,
for den som ikke kan delta på møte på formiddagen den 28.
februar.
Møte vil være i Lille Herlaughall tirsdag 28. februar kl. 1800.
Foreleser kommer fra Fagforbundet sentralt, og heter
Gjøran Østom.
Varighet ca 1 ½ time. Mulighet for individuell veiledning i
etterkant av møte.
Benytt sjansen til å forstå dagens pensjonssystem.
Velkommen
Mvh styret i Fagforbundet Leka

________

Gudstjenester
11. mars

Gudstjeneste Leka kirke kl. 1115

05.april

Nattverdsgudstjeneste Leka sykestue kl. 1115

08. april

Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 1115

18. april

Sangkveld Leka kirke

29. april

Gudstjeneste Leka kirke kl. 1115

17.mai

Gudstjeneste Leka kirke kl. 1115

26. mai

Konfirmansjonsgudstjeneste Leka kirke kl. 1100

Ruteendringer Lekaferja
5., 6., 8. og 9. april
7. april
1. mai
17. mai
28. mai

utføres
utføres
utføres
utføres
utføres

søndagsrute.
ordinær lørdagsrute
søndagsrute
søndagsrute
søndagsrute
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Leka Blandakor
avholdt årsmøte tirsdag 14. februar. Nytt styret består av:
Leder:
Leif Rune Jensen
Styremedlemmer: Ole Kr. Holand
Greta Granås
Erlend Høgsnes
Laila Husby
Beathe Mårvik
Vara:
Nina F. Holmstrand
Lars Einar Garstad
Koret starter opp sine øvelser tirsdag 28.ferbruar i
Lille Herlaughall kl. 2000 med Judith Skorstad som dirigent.
Korets aktiviteter for året bygger på å videreføre tradisjoner som
basar palmesøndag, familiefest under Herlaugsdagene og
julekonsert – i tillegg jobbes det med et spennende samarbeid
med annet kor.
Alle sangglade – både nye og gamle - er hjertelig velkommen!

Etterlysning: typiske kulturminner og kulturmiljøer i deres
kommune fra tiden etter 1945
Husnyckeln vil øke kunnskap rundt nyere tids kulturminner ved å
gjennomføre en innsamling av forslag i alle kommuner i Nordens
Grønne Belte.
Vi vil derfor oppfordre dere til å peke ut en bygning eller et
bebygd miljø fra tiden etter 1945 som representerer en viktig
utvikling i kommunens historie i denne perioden. Målet er å få en
oversikt over et utvalg kulturminner som representerer
etterkrigstidens kulturhistorie i regionen.
Kulturminner som er aktuelle for utvelgelse kan for eksempel komme
fra sektorer som vei/jernbane, bolig, offentlig sektor, kultur,
undervisning, næringsliv, industri, kraftproduksjon, moderne
landbruk/fiskeri med flere. Det kan også handle om at man har
tatt i bruk nye teknikker, konstruksjoner og materialer.
Les mer om dette på kommunens hjemmeside www.leka.kommune.no
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Vi hilser og gratulerer...
Hipp hurra for Viktoria Wigum Juliussen som blir 11 år 17. februar.
Stor bursdagsklem fra gudmor Beathe.
Hipp hurra for Thomas Holmen Ekrem som blir 14 år 19. februar.
Stor bursdagsklem fra gudmor Beathe.
Gratulerer til Thomas med 14-årsdagen den 19.februar.
Klem fra mamma og Jan
Te Verdens tøffeste gummor
Gratulere me hælvveis te 90.
Hilsen Thomas (og næst tøffeste snart hælvveis te 90) 
Hipp hurra ferr Viktoria som bli 11 år den 17. februar
Stor klæm fra mamma, pappa, søster og brora & co
Gratulerer Jonny med dagen 18. februar.
Klæm fra Silje Marita, Joakim, Viktoria & mamma
Hepp hurr ferr Beathe, sexy lady halveis te 90, dame me futt i oh yee!
Klæm Elisabeth & Sol & co.
Gratulerer Gumor Beathe med 45 år den 18. februar.
Stor klæm fra Viktoria
THOMAS 14 ÅR – 19.februar.
Hei og hopp som tia går Thomas hainnj e fjortis i år.
Klæm fra pappa , Linda og ræst`n tå gjængen.
Kjære Beathe.
Ho hækla , syr og strekka - ho å på bil`n har ”mekka”.
No fyilli ho år - vi håpe ho ein fin dag får.
Gratuler me dan. Klæm fra jordbærpikene
Beathe Mårvik
Den 18. februar feirer verdens beste Beathe enda et vellykket år!
Ønsker deg en super gebursdag! Mange klemmer fra DreamTeamet
Vi vil gratulere Sander Nicolai med 13 årsdagen den 17. februar.
Gla i dg
Hilsen mamma og pappa, Kimmen og Janita, Kaja, Lars og Bendeicte

Hjertelig takk til Leka kommune for pengestøtten vi fikk.
Hilsen Solsem lysforening
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Mandager

Tirsdager

Onsdager

Torsdager

Fredager

Lørdager
Søndager

09.30
11.00
11.30
17.00
17.00
18.00
19.15
20.30
11.00
12.00
15.00
17.00
17.30
19.00
19.30
20.00
20.30
09.30
11.00
17.00
18.00
18.00
18.00
19.00
19.00
20.00
20.30
20.00
11.00
11.30
17.30
19.30
20.30
09.30
11.00
19.00
20.00
11.00
14.00
11.00
19.00
20.00
20.30

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

15.30
23.00
14.00
17.45
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
13.00
17.00
17.45
19.00
20.30
20.15
22.00
22.00
15.30
23.00
18.00
19.00
19.00
19.00
20.00
20.30
21.00
22.00
22.00
23.00
14.00
19.00
20.15
22.00
15.30
23.00
20.30
21.30
21.00
15.30
21.00
20.30
22.00

NTE Expert åpen
Solstudio åpent
Biblioteket åpent
Svømmehallen åpen for 7-10 klasse
Småbarnstrim i Herlaughallen
Svømmehallen åpen for alle
Zumba mm 2T
Turn fra 8. klasse og oppover
Solstudio åpent
Biblioteket åpent
Miljøtorg åpent 1.tirsdaghver mnd.
Svømmehallen åpen for 4.-6.klasse
Svømmehallen åpen for 1.-3.klasse
Fotball 7.-10.klasse
Spinn 45 2T
Korøvelse – Lille Herlaughall
Volleyball herrer
NTE Expert åpen
Solstudio åpent
Fotball førskole til 2 klasse
Fotball 3-4 klasse
Biblioteket åpent
Svømmehallen åpen for småbarn
Svømmehall åpen for alle
Miniatyrskyting for barn og ungdom
Svømmehallen åpen kun for voksne
Fotball ungdom og voksne
Linedance Herlaughallen
Solstudio åpent
Biblioteket åpent
Fotball 4-6 klasse
Spinn 45 2T
Volleyball - damer
NTE Expert åpen
Solstudio åpent
Fotball 7.-10.klasse
Fotball ungdom
Solstudio åpent
Fotball ungdom
Solstudio åpent
Badminton
Bingo på Solsem
Ballspill damer
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FEBRUAR
Lørdag
25
Tirsdag
28
Onsdag
29
Uke
08.
MARS
Torsdag 01
Søndag
04
Søndag
11.
Tirsdag
13.
Lørdag
17.
Torsdag 22.
APRIL
Torsdag 05.
Søndag
08.
Tirsdag
17.
Onsdag
18.
Torsdag 26.
Søndag
29.
MAI
Tirsdag
08.
Torsdag 17.
Tirsdag
22.
Lørdag
26.
JUNI
Tirsdag
05.
Torsdag 14.
Lørdag
16.

Pubkveld Vertshuset Herlaug kl. 2100-0200
Informasjonskveld KLP, Lille Herlaughall kl. 1800, FF
Pubkveld Vertshuset Herlaug kl. 2100-0000
Skolens vinterferie
Årsmøte Bygdekvinnelaget, Lekatun kl. 2000
Karneval på Skei kl. 1200-1500
Gudstjeneste Leka kirke kl. 1115
Formannskapsmøte
Skreifest i Gutvik
Kommunestyremøte
Gudstjeneste Leka sykestue kl. 1115
Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 1115
Formannskapsmøte
Sangkveld i Leka kirke
Kommunestyremøte
Gudstjeneste i Leka kirke kl. 1115
Formannskapsmøte
Gudstjeneste i Leka kirke kl. 1115
Kommunestyremøte
Konfirmasjon Leka kirke
Formannskapsmøte
Kommunestyremøte
Knøtteturnering Leka Stadion

Meld inn planlagte aktiviteter/arrangementerslik at vi får det med i
ktivitetskalenderen – og bruk aktivitetskalenderen når dere
planlegger, så unngås unødvendige ”kollisjoner”.
____________________________________________________________________________________________

Skuddårsfrieri
Skuddårsdagen var i gamle dager den eneste dagen kvinnen kunne fri.
Mannen har alltid kunnet fri på en hvilken som helst dag. I våre dager er det
likestilling på dette området også og kvinner kan fri hele året. Likevel er
skuddårsfrieri fortsatt populært, på skuddårsdagen kan mannen i følge
gamle skikker nemlig ikke si nei uten å betale bot. Svarer mannen nei, må
han ut med en bot, på tolv par hansker. Hanskene skal skjule kvinnens
manglende forlovelsesring.
Skuddårsbarn – født 29. februar
Skuddårsbarn er sjeldne, naturlig nok, siden de bare blir født hvert fjerde år.
Noen synes derfor det er ekstra gøy å være eller å få et skuddårsbarn, men
det er jo ikke bare lett å ha fødselsdag kun hvert fjerde år.
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