Utgiver: Leka kommune

Dato: 02.09.11

Nr: 16/11

Forhåndsstemming
kommunestyre og fylkestingsvalg:
Lørdag 3. september kl. 1100-1330 på Lekatun
Onsdag 7. september kl. 1600-1700 på Leka sykestue
Man-fred kl. 1000-1400 Lekatun
Forhåndsstemming
menighetsråd og bispedømmeråd
Lørdag 3. september kl. 1100-1330 på Lekatun
Torsdag 8. september kl. 1700-1800 på Leka sykestue
Man-fred i Gutvik hos Bjørg Guttvik og på Leka
menighetskontor.
Godt valg!
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER

FREDAG 09.09.11
FREDAG 16.09.11

Neste utgaver 30.9 – 14.10 – 28.10 – 11.11 – 25.11- 09.12 – 23.12
Leka kommune: tlf. 743 87 000 e-post:
post@leka.kommune.no
Sentralbord og ekspedisjon er åpen fra
Kontorene er åpne for publikum fra
Telefontid legekontor mandag – torsdag
Tlf. Legevakt etter kl. 15.30
Tlf. Leka sykestue
Tlf NAV Leka
Tlf. Likningskontoret Leka

kl. 0800-1530
kl. 1100-1400
kl. 1100-1200
743
743
747
742

99
87
32
16

750
200
510
525
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_________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00

Åpningstider for valgdagene:
Søndag 11.september:
Lekatun for alle kretser

kl.1300 – 1600

Mandag 12.september:
Gutvik grendehus: krets Gutvik
kl.1100 – 1630
Lekatun: krets Kvaløy/Husby
kl.1100 – 1900
A/L Fjellvang: krets Haug/Solsem/Stein kl.1100 – 1630

----------------------------------------Slik kan du endre på stemmeseddelen ved kommune- og
fylkestingsvalget 2011:
Stemmeseddelen avgjør hvilket parti du stemmer på.
Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen.
Hvis du ikke endrer, stemmer du på kandidatene i den
rekkefølgen de står på stemmeseddelen.
Hvis du vil være med på å påvirke hvem av kandidatene som blir
valgt inn for partiet, må du endre på stemmeseddelen, det vil si gi
personstemmer.
Kandidater som får personstemmer fra velgere, står sterkere enn
de som ikke har fått personstemmer.
Det er ikke adgang til å stryke kandidater, verken ved
kommunestyrevalg eller ved fylkestingsvalg.
Veiledning for hvordan du gjør endringer, står også på
stemmesedlene.
Ikke vær redd for å endre på stemmeseddelen!
Den blir ikke forkastet selv om du gjør feil.
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Ved kommunestyrevalget kan du:
- gi personstemme til kandidater på
stemmeseddelen
Sett i så fall et merke (kryss, hake eller liknende) i ruten ved
navnet til de kandidatene du vil stemme på. Du kan gi
personstemme til så mange av kandidatene du vil.
Hvis navnet til noen av kandidatene står med uthevet skrift, betyr
det at partiet/gruppen har prioritert (kumulert) dem foran de
andre kandidatene. Du kan gi personstemme til kandidater med
uthevet skrift, på samme måte som til de andre kandidatene. Se
ytterligere forklaring under.
- gi personstemme til kandidater fra andre
partier/grupper (såkalte slengere)
Skriv i så fall kandidatnavnene i et eget felt på stemmeseddelen
for ditt parti. Hvor mange slengere du kan føre opp, avhenger av
antall representanter som skal velges til kommunestyret, og vil
fremgå av stemmeseddelen.
I Leka kommune kan du føre på inntil fem slengere.
Vær oppmerksom på at når du fører opp slengere, vil en del av
stemmen din bli overført til det andre partiet/gruppen. Verdien av
stemmen din for det partiet/gruppen du stemmer på blir
tilsvarende redusert.
Eksempel: Det skal velges 21 representanter til kommunestyre.
Du fører opp 4 slengere på din stemmeseddel. Dette medfører at
4/21 av stemmen din overføres til det andre partiet. Det partiet
du stemmer på, får dermed 17/21 stemme.
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12. september avholdes menighetsrådsvalg i Leka sokn.
Valget gjennomføres på Lekatun fra kl. 11.00 – kl. 19.00 og
i Gutvik grendehus fra Kl. 11.00 til kl. 17.00.
Valg av menighetsråd
Slik stemmer du:
Det går fram av stemmeseddelen hvor mange medlemmer og
varamedlemmer som skal velges.
Kandidatlistene er satt opp i prioritert rekkefølge.
Du kan levere stemme- seddelen uten endringer. Vil du
endre på stemme- seddelen kan du:
• Gi kandidaten en tilleggsstemme ved å sette et kryss i ruten til
venstre for navnet til kandidaten. Kandidaten får da to
stemmer.
• Stryke kandidater på valglisten ved å sette en strek over
navnet. Kandidaten får da ingen stemme.
• Tilføye navn på valglisten én gang. Disse kan ikke gis
tilleggstemme. Kandidaten får da én stemme. Øvrige kandidater
får én stemme hver ved opptellingen. Andre endringer vil ikke
telle med i valgoppgjøret.
Valg av bispedømmeråd/Kirkemøte.
Slik stemmer du:
Det går fram av stemmeseddelen hvor mange medlemmer og
varamedlemmer som skal velges.
 Kandidatlisten er uprioritert og satt opp i alfabetisk rekkefølge.
 Minst én av kandidatene skal rangeres.
 Det kan rangeres så mange kandidater som du ønsker.
Stemmesedler med manglende rangering blir forkastet.
Marker rangeringen av kandidater med tall i ruten til venstre for
kandidatens navn. Ved tosifret tall skrives et siffer i hver rute.
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S
SØKE – KJØPE – SELGE – LEIE – MISTET:
:
Leilighet til leie på Husby
Leilighet med 1 soverom, oppholdsrom med felles stue/kjøkken,
stort bad tilpasset handicappede til leie. Rundvasket og
innflyttingsklart.
Kontakt Eli Reppen, 950 40 843 eller
Edny Aune, 743 99 843
---------------------------------------------------

Leie rådyrjakt

Erfaren og pålitelig jeger fra Namsos med godkjent ettersøkshund
ønsker å leie rådyrjakt på Leka – på åremål (3-5 dyr).
Kontakt pr epost: post@vatdrom.no eller mobil 48157744
---------------------------------------------------

Elektrikerarbeid
Kontakt Jan Egil Taraldsen på NTE,
Tlf:
07 400
Mobil:
979 51 007 / 951 71 521 / 743 99 365
Renovering, elektriske installasjoner.
---------------------------------------------------

Rundballer til salgs – økologiske
Sverre Johan, 900 38 741
---------------------------------------------------

LEKA STEINSENTER(Leka camping)
Vi har åpent på steinsenteret:
Mai, juni, august og september
Lørdager Kl.12.00 – 14.00
--------------------------------------------------5

LEDIGE STILLINGER:
RENHOLDER
30 % fast stilling som renholder er ledig for tiltredelse 01.10.11.
Ved omrokering i andre kommunale bygg kan stillingen bli utvidet
til 50 % stilling.
Arbeids- og ansvarsområde: Renhold v/ Leka sykestue.
Søkere må kunne ta på seg hovedrengjøring.
Kvalifikasjoner: Fagbrev er en fordel.
Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.
Ved interne søkere gjelder fortrinnsrett i henhold til
arbeidsmiljøloven § 14-3 og hovedtariffavtalen kap 1 § 2-3-1.
Spørsmål ang. stillingene kan rettes til ledende renholder Liss
Bodil Haug, tlf. 74 38 70 00 eller til sykepleiesjef Tove Kvaløy, tlf.
74 38 72 00.
Søknader med CV, bekreftede attester og vitnemål sendes Leka
kommune, personalkontoret, 7994 Leka innen 15.9.2011.
----------------------------------------BADEVAKTER – offentlig bading
2 stillinger som badevakter ved Leka svømmehall er ledige for
tiltredelse etter avtale.
Kveldsarbeid med ca 5,5 timer pr uke pr. stilling på mandager og
onsdager med åpningstid fra høstferie til påske.
Hovedansvarsområde er vakt ved basseng, i herregarderobe og
damegarderobe.
Det er ønskelig med kompetanse på området men opplæring kan
gis. Søkere må være svømmedyktig og det ønskes søkere fra
begge kjønn. Politiattest må fremlegges ved tiltredelse.
Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.
Ved interne søkere gjelder fortrinnsrett i henhold til
arbeidsmiljøloven § 14-3 og hovedtariffavtalen kap 1 § 2-3-1.
Spørsmål ang. stillingene kan rettes til Leka kommune v/kultur,
tlf. 74 38 70 20.
Søknader med CV, bekreftede attester og vitnemål sendes Leka
kommune, personalkontoret, 7994 Leka innen 16.9.2011.
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Hei alle unge i Leka kommune fra ungdomsskolen t.o.m. fylte 30 år
Leka ungdomsråd (LUR) inviterer til samling i Lille Herlaughall

Lørdag 17. september
kl. 1600-1800
Det serveres gryterett med tilbehør og drikke
LUR består av til sammen sju ungdommer heimehørende i Leka.
Fra Leka barne- og ungdomsskole møter leder og nesteleder i
elevrådet. De øvrige fem medlemmer velges av og blant alle
ungdommer som er bosatt i Leka kommune, med ungdomsskolen
som nedre aldersgrense, og utløpet av det året personen fyller 30
år som øvre aldersgrense.
Ungdomsrådet skal jobbe for å fremme interessene til barn og
unge i Leka overfor kommunale myndigheter og andre instanser.
Det er mye opp til ungdomsrådet selv hva det vil jobbe med.
Sakliste:

Valg av 5 representanter til Leka ungdomsråd
Aktiviteter arbeidsåret 2011/2012

Så ungdom - fra ungdomsskolen til fylte 30 år –

Hjertelig velkommen!
Sittende styre i Leka ungdomsråd er:
Lotte Audne Hamnes,
leder
Jon Martin Thorsen,
nestleder
Simen Fjeldstad,
medlem
Amund Ludvigsen,
medlem
Jannicke Juliussen,
medlem
Ingeborg Husby,
leder elevrådet
Julie Mårvik Pettersen, nestleder elevrådet
Julie Johansen,
1. vara
June Nordlund Hagen, 2. vara
Maylinn Juliussen,
3. Vara
Sekretær:

Beathe Mårvik
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GUDSTJENESTER
Søndag 04.09
Gudstjeneste Leka kirke
kl. 11.15 v/ Ann Kristin Avdem Omberg
50-årskonfirmanter, konfirmantpresentasjon
Kirkekaffe i Vonheim v/ menighetsrådet og
neste års konfirmanter
---------------------------------------------------

Høstens Riksteatermeny - Kulturhuset i Nærøy 2011
Albert Åberg – 25. september kl. 1800
Nå kan små og store på ny – eller for aller
første gang – få et møte med en helt vanlig dag
i Albert Åbergs innholdsrike liv.
Dukketeaterforestillingen om Albert Åberg er
endelig tilbake.
Vi tar deg med til jungelen og på helikoptertur.
Albert sitter barnevakt for Nurket, og Albert går
til sengs. En spennende dag med pappa.
Skybert og flere. Kanskje støter Albert på
farlige dyr eller andre skumle skapninger? Noen
i virkeligheten og andre i fantasien.
Forestillingen passer godt for barn fra 2-3 år.
----------------------------------------Dickie Dick Dickens 23. oktober kl. 1900
“Gled dere Norge!”
Radioteaterets store helt har gått til scenen!
Mine damer og herrer. Dette er historien om
Dickie Dick Dickens, den farligste mannen som
Chicagos underverden noensinne har fostret.
Fryktet, hatet, utstøtt, men like fullt en lysende
stjerne på denne herlige millionbyens
forbryterhimmel.
Ved radioapparatene har dere fulgt hans
sensasjonelle løpebane. Nå er tiden inne for et
nytt møte – denne gangen med Johannes Joner
og Monica Hjelle og over 50 morsomme dukker
i rollene. Kan anbefales alle som har lyst på en
hyggelig kveld i teateret.
8

Kolvereid kino – september
Søndag 04.9 kl. 1800 Smurfene
aldersgrense 7 år, animasjon, 1t 42 min
Søndag 11.9 kl. 1800 Fåmegpå
aldersgrense 11 år, action, 1t 16 m
Søndag 18.9 kl. 1800 Mr. Popper’s Penguins
aldersgrense alle, komedie, 1t 34 m
Fredag 23.9 kl. 1800

Knerten
aldersgrense alle, barnefilm, 1t 12 m

---------------------------------------------------

Lørdag 17. september kl 1900
kommer

Nord-Trøndelag Teater
til Skei Samfunnshus
og viser teaterstykket HELG
av Torvald Sund
Handlinga tek til i ytre
Trondheimsfjord. Gjennom fleire
hundre år har sildefisket skapt stor vekst og velstand. Havets sølv
har gjort tettstadane rundt utløpet av fjorden til viktige
kraftsenter, økonomisk og sosialt.
Dette året blir silda borte. Det er vårjevndøger i ei tettfolka bygd i
Stjørna. Bjørn, basen på sildesnurparen Stjørnfjell har vore på
sjøen i fleire månader. I mangel av fangst får han no ei uventa
frihelg heime. Der venter kona, Margit. Frihelga kjem litt for brått
på dei både. På eit knapt helgedøger vendast livet i denne familien
opp ned. Fortid, notid og framtid snurpar seg saman til ein farleg
malstraum som dei vert tvungne inn, og trekte ned i.
Torvald Sund sitt nye stykke er eit familiedrama kor mange vil
kjenne att seg sjølv eller sine. Med røter i trøndersk
forteljartradisjon, er dette ei historie om vilkåra for folk på kysten,
om naturkreftene og ei tid med store omveltingar. Historia kviler
såleis i arven frå Johan Bojer og Olav Duun.

Les meir om handlinga på www.nordtrondelagteater.no

Billettpriser pr pers: ordinær: kr 200,-/ gruppe over 5/honnør: kr
160,- / teaterlauget/student/ungdom: kr 100,9

Leka kommune - mulighetenes kommune.
Bjørn Arne Laugen – ordførerkandidat for Leka arbeiderparti
Kommunikasjonene er viktig for en liten kommune i utkanten.
Adkomsten til Leka kommune er sjøvegen med hurtigbåt og
Fylkesv 771 er eneste landveis forbindelse til kommunen. I
forståelse med Leka AP fikk Fylkespartiet definert at vegen har en
regional funksjon ved at den binder sammen Ytre Namdal til én
bo- og arbeidsregion. Med bakgrunn i dette er Fv771 plassert i
funksjonsklasse B i felles fylkesvegplan 2010-2013. Dette gir
muligheter til høyere plassering på fylkets prioriteringsliste og
utbedring skjer i samhandling med Nordland fylkeskommune.
Fylkesvegene i Leka kommune er forespeilet asfalt innen 2020.
Fylkesvegen rundt øya er mye brukt og slites av trafikk og vær. Vi
ønsker å utnytte Leka som geologisk nasjonalmonument og dette
sammen med Solsemhula og Ørnerovet vil vi definere vegen på
Yttersida som en turist-/kulturveg og argumentere og arbeide for
tidligere asfalt på denne vegen.
Ferja er den viktige forbindelsen til øya i forlengelsen av Fv771.
Reisende til/fra Leka etterlyser bedre korrespondanse nordover
med andre ferjer. Tidlig bestillingsferje er betydningsfull slik at
morgenfly fra Rørvik kan nås og tilpassede avganger i helgene slik
at kommunen bindes sammen noe som gir fastlandsdelen og øya
utvidet fellesskap i lokale aktiviteter. Dette vil Leka AP søke
løsninger på.
Hurtigbåten er vår trygge kontakt mot Rørvik og Namsos.
Namdalingens erstatter ”Follafjord” gir oss ikke bedring i tilbudet
og den er blitt relativt dyrere å reise med. Vi vil arbeide for et
hurtigbåttilbud i samsvar med det opprinnelige og etter hvert få
redusere reisetiden slik at hurtigbåten bl.a bedre tilpasses mulig
pendlerarbeid i nabokommunen. Vi vil arbeide for mer offentlig
støtte til hurtigbåten slik at det blir billigere å reise og hurtigbåten blir et reelt miljøvennlig alternativ til å kjøre bil.
Mobildekningen i Leka kommune er mangelfull. Videre vil vi arbeide
for full mobildekning og utbygging av fiberbredbånd til største delen
av kommunen.
Skolegang er et viktig grunnlag for et senere yrke.
Fylkeskommunen viser dessverre til stort frafall i den
videregående skolen i Ytre Namdal. Dette frafallet gir grunn til
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bekymring. Uten en faglig kompetanse vil det være svært
vanskelig å få et arbeid. Oppvekstkommisjonen i N-T.lag
fokuserer på at ungdom skal kunne gjennomføre et 13-årig
skoleløp. Dette gir et godt fundament for et senere yrkesliv.
Grunnlaget til dette legges i grunnskolen i et godt samarbeid
mellom heim og skole.
Vi ser det som svært viktig at samarbeidet heim og skole i Leka
ivaretas og utvikles. Den videregående skolen må få tidlige
signaler fra grunnskolen slik at alle elever får et tilrettelagt
læringsløp med best mulig utbytte av en 3-årig videregående
skolegang.
I Leka kommune er helsetilbudet svært bra gjennom samarbeidet
med de svenske legene og pleie- og omsorgsenheten
opprettholder et godt tilbud til syke og eldre. Dette vil vi ivareta.
Det er videre viktig å holde fokuset på viktigheten av et fortsatt
godt ambulansetilbud med stasjon på Leka. De økte kostnadene
for helseforetaket vedrørende ambulansedrift må ikke gå ut over
befolkningens trygghet til en lokal stasjonert ambulanse.
I Leka kommune har innbyggerne i tidligere år hatt et godt
tannlegetilbud.
Tilbudet i dag er et ”fribehandlingstilbud” på Røvik. For de som
ikke har bil, er hurtigbåt eneste løsningen og med dagens tilbud
betyr det 12 timer reisetid for å få tannbehandling hvorav ca. 9
timer går til venting på båt for tilbaketuren. Leka AP ønsker å gi
befolkningen et bedre tilbud. Tannlegeklinikken på Leka
helsesenter står der med moderne utstyr, men fylket formidler
ikke tannleger hit. Vi vil arbeide for å få disponere
tannhelseklinikken og søke etter private tannleger som kan tenke
seg å arbeide i korte perioder på Leka.
Dette vil gi alle innbyggerne en bedre tannhelse.
Godt valg
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Her sitter vi da, siste søndag kveld i august, for å mene litt
om mangt denne sommeren som nå ser ut til å gå over i høst
når som helst. Utenfor blåser det langt innpå full storm.
Regnet bøtter ned og den sterke vinden rister skikkelig i dette hundre
år gamle huset. Bra å forlate øen nå, sier vi til oss selv, før styggværet
overtar for alvor. Første ferja i morra tidlig har oss med om bord, med
kurs for vinteropplaget nede i Viken som området het i vikingetiden.
Ute i verden skjer det saker og ting. I Libya letes det stadig etter den
grumme eneherskeren som har gjemt seg bort. I Somalia sulter folk i
hjel og borte på Østkysten av USA blåser det enda sterkere enn her,
selv om den gode Irene, som orkanen har som navn, er nedgradert til
en skarve tropisk storm.
Her til lands averterer fengslene med åpne plasser for første gang på
mange år. Politiet har ikke tid til å arrestere noen lenger. Det arbeider
140 politifolk full tid med etterforskning av den siste arrestanten som
ble tatt 22. juli forteller hovedstadens visepolitisjef. Både profesjonelle
lommetyver og langt verre skumlinger har frigang om dagen. Vi blir
nok nødt til å passe oss når vi er hjemme i byen igjen.
Her omkring går det nok roligere for seg, i alle fall til vanlig. Folk
begynner å skjønne at det forestående valget nærmer seg. Når dette
utmerkede organ kommer landallmuen og andre skikkelige folk i
hende har det nettopp vært et stort debattmøte på øen. Der hadde
representanter for de foreliggende lister mulighet til å ta munnen full
med lovnader om mer eller mindre uoppnåelige ting som skal komme
allmuen til gode, vel og merke om riktig stemmeseddel benyttes.
Nå til dags er valgdemokratiet omtrent avskaffet. Det er
valgkomiteene som i første rekke har overtatt makten og bestemmer
hvem og på hvilken plass de forskjellige kandidater skal få. Det er ikke
lov å stryke noen lenger. Noen står øverst på listene med navnet i
halvfet trykk. De er kumulert som det heter på fagspråket. Det betyr
at de har fått 25 % ekstra stemmevekt. Uansett om en liker disse eller
ei så vil de bli valgt om en benytter den listen som disse halvfete
kandidatene står på. Hvordan er det så med personer som står langt
oppe på listen med vanlig trykk? De står nok mer laglig til for hogg, for
å si det slik. Plassen på listen betyr svært lite for de ukumulerte, slik
sett kunne de ha stått i alfabetisk rekkefølge. Det er bare ved helt likt
stemmetall at en kandidat høyere oppe på en liste går foran en som
står lenger ut.
Godt valg!
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Lorents Didrik Klüver, fremragende rådgiver for landallmuen siden
først på 1800-tallet, anfører for første del av september:

Den første Dag i September kaldes: Egedius, gamle Folk troe,
at dersom det den Dag er klart Veir, vil den ganske Maaned
vedbllive med klart Veirligt. Den 8de kaldes Vor Frue Dag, og
da pleie altid stærke Vinde å indfalde.
Ord
Fôs (rask, ubrukelige ting), Kveruler, (krangle), Lis (lang i – ved
smerte, når det det lettner en liten stund), mankemeint’
(mangel på noe)
Uttrykk
De’ va’ så det høyrtes langan lei… (det kunne høres over store
avstander – gjerne brukt om skriking eller høylytte diskusjoner)
---------------------------------------------------

Nytt studietilbud i Nord-Trøndelag:
Målgruppe: bedrifter, ansatte i bedrifter, kommuner, offentlige
virksomheter og andre interesserte
Vi oppfordrer alle interesserte til å møte opp!
Marit Rygvold fra HIST informerer.
Informasjonsmøte
Tema:
Dato:
Sted:
Arr:

Desentralisert ingeniørutdanning
(3-årig deltidsstudium)
Tirsdag 6. september kl. 19.00
OCEM – kantina
Samarbeid med HINT, HIST, TFU, Steinkjer
Næringsselskap

Mer info kommer senere – sett av datoen!
Alle interesserte i hele Namdalen er velkommen!
Med vennlig hilsen
Guri Hegge
Prosjektmedarbeider

www.skogmoindustripark.no
guri@skogmoindustripark.no
mob: 400 39 502
Skogmo Industripark AS
7863 Overhalla
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Verdens største dugnad
23. oktober skal 100 000 bøssebærere besøke 2 millioner
husstander i løpet av 2 timer. Innsatsen fra tusenvis av frivillige i
hver eneste kommune, by og grend i hele landet utgjør til
sammen verdens største innsamlingsaksjon både i antall deltakere
og i innsamlede midler pr hode. TV-aksjonen er en nasjonal
dugnad vi i Norge skal være stolte av.
Midlene fra årets TV-aksjon skal gå til Norsk Folkehjelps arbeid
med å fjerne miner og klasebomber.
Miner og klasebomber utgjør en daglig trussel og hindrer utvikling
i mer enn 70 land verden over. Norsk Folkehjelp er en av verdens
største humanitære minerydderorganisasjoner og rydder i dag
eksplosiver i over 15 land.
Pengene skal brukes til å fjerne miner og klasebomber i BosniaHercegovina, Libanon, Laos, Vietnam, Sør-Sudan og Tadsjikistan.
Norsk Folkehjelps minehundesenter i Sarajevo får også midler.
Årets mest verdifulle spasertur tar 2 timer.
Ditt bidrag er viktig – meld deg som bøssebærer i dag!
Barn og voksne inviteres til å være med på verdens største
dugnad! Husk at bøssebærere under 18 år må gå i følge
med voksne.
Meld deg som bøssebærer
på Lekatun, tlf 743 87 000
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Mandager

Tirsdager

Onsdager

Torsdager

Fredager
Lørdager
Søndager

0900
1100
1100
1130
1100
1100
1200
1500
0900
1100
1100
1830
2000
1100
1100
1130
2000
0900
1100
1100
1100
1100
1200
1100
1100
2000

- 1530
- 2300
- 2300
- 1400
- 2300
- 2300
- 1300
- 1700
- 1530
- 2300
- 0230
- 1945
- 2300
- 2300
- 1400
- 1530
– 2300
- 0230
- 2100
- 0230
- 1400
- 2100
- 2300

NTE Expert åpen
Vertshuset Pub og Catering åpent
åpen solstudio
åpent bibliotek
åpen solstudio
Vertshuset Pub og Catering åpent
åpent bibliotek
åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
NTE Expert åpen
åpen solstudio
Vertshuset Pub og Catering åpent
åpent bibliotek
linedans i Lille Herlaughall
åpen solstudio
Vertshuset Pub og Catering åpent
åpent bibliotek
bingo Skei
NTE Expert åpen
åpen solstudio
Vertshuset Pub og Catering åpent
åpen solstudio
Vertshuset Pub og Catering åpent
åpent Steinsenter (mai-september)
åpen solstudio
Vertshuset Pub og Catering åpent
bingo på Solsem

---------------------------------------------------

Dyr får avkom, mens mennesker får avleggere.
Det som er forskjellen på mennesker og dyr er at når grisen er
passe feit, så blir den spist.
Jeg er så glad for at jeg er født av mamma og pappa,
det må være fælt å bli født av noen man ikke kjenner.
Kroppen består av innvoller og utvoller.
Innvoller er f.eks marg, bein og milten.
Utvoller derimot er ofte mer synlige og
kan skiftes ut ved spesielle anledninger.
Særlig på damer…
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SEPTEMBER
Lørdag

03

Søndag
Tirsdag
Onsdag
Mandag
Søndag

04
06
07
05
11

Mandag

12

Lørdag
17
Torsdag 29
OKTOBER
Tirsdag
04
Uke 41
Torsdag 20
Søndag
23
Onsdag
26
NOVEMBER
Tirsdag
01
Tirsdag
16
Tirsdag
22
Fredag
25
DESEMBER
Tirsdag
06
Torsdag 15
Tirsdag
20
Onsdag
21
JANUAR
Tirsdag
03
FEBRUAR
Uke
8

Forhåndsstemmegivning Kommunestyre og Fylkesting
på Lekatun kl. 1100-1330
Forhåndsstemmegivning Menighetsråd Lekatun 1100-1330
Gudstjeneste Leka kirke kl. 1115–Kirkekaffe i Vonheim
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Forhåndsstemmegivning institusjon Leka sykestue 1600-1700
Forhåndsstemming Menighetsråd Leka sykestue 1700-1800
Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2011-2014 på Lekatun –
for alle stemmeberettigede
Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2011-2014:
Gutvik grendahus, AL Fjellvang, Lekatun
Menighetsrådsvalg Gutvik grendahus, Lekatun
Nord-Trøndelag Teater–HELG av Thorvald Sund kl. 1900 Skei
Kommunestyremøte Lekatun 1030
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Skolens høstferie
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
TV-aksjonen Norsk Folkehjelp
Markering av verdensdagen for Psykisk Helse
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Skolefri – fagpedagogisk dag
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Siste skoledag før jul
Første skoledag etter juleferien
Skolens vinterferie

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