Utgiver:

Leka kommune

Dato: 25.11.11

Nr:21

Velkommen til
Julekonsert i
Leka kirke
lørdag 26. desember.
Velkommen til
julegrantenning
og ettermiddagskaffe i
Lille Herlaughall søndag
27.desember
NAV har fått nytt telefonnummer:
55 55 33 33
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER

FREDAG 02.12.11
FREDAG 09.12.11

Neste utgaver 23.12–13.01 – 03.02 – 17.02 – 2.03 – 16.03 – 30.03
Leka kommune: tlf. 74 38 70 00
e-post:
post@leka.kommune.no
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

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
______________________________________________

Minner om utvidet båndtvang for hunder i området
Skeisnesset, Leka kommune, Nord-Trøndelag.
§1
Det innføres båndtvang for hunder hele året i Skeisnesset i Leka
kommune. Alle hunder skal til enhver tid holdes i bånd ved ferdsel
i Skeisnesset.
§2
Forskriften gjelder alle hunder med unntak for:
- dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller
geit, - hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller
under trening eller prøving for slik tjeneste,
- hunder under lovlig utøvelse av kvotejakt på gaupe, inntil
kvoten er fylt, - hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret
eller sykt vilt.
§3
Brudd på denne forskriften er straffbart, jfr. Hundelovens § 28.
Når båndtvang gjelder, kan grunneier, noen som opptrer på
dennes vegne, eller jakt- og fangsberettiget, avlive en hund
ved direkte angrep på hjortevilt, jfr. hundelovens § 14.
§4
Enhver kan oppta løs hund i båndtvangstiden. Hunden skal leveres
til hundeholderen. Hvis dette ikke lar seg gjøre, skal hunden
snarest leveres til politiet, jfr. Hundelovens § 15.
§5
Denne forskrift trer i kraft, jfr. hundelovens § 6e. ifra 25.08.2011
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ALMINNELIG ETTERSYN
I hht Kommunelovens § 44-7 og § 45 – 3 skal formannskapets
innstilling til budsjett og økonomiplan med alle de forslag til
vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14
dager før den behandles i kommunestyret.
KOMMUNALE AVGIFTER FOR 2012, BUDSJETT 2012 – DRIFT
OG INVESTERING OG ØKONOMIPLAN 2012-2015
legges ut til alminnelig ettersyn på Lekatun i perioden
mandag 05.12 til mandag 19.12.
Høringsfrist mandag 19.12.11. innen kl. 1200.
Merknader sendes Leka kommune v/ rådmannen innen fristen.
Kommunestyret behandler sakene i møte tirsdag 20.12.
_____

Sjekk røykvarsleren 1. desember
1. desember er røykvarslerens dag, da skal man
bytte batteri og teste om den fungerer.
Desember er den måneden det brenner mest i
Norge, og det er de typiske brannårsakene som
øker.
Ettersom vi lager mer mat og bruker mer levende lys enn ellers,
er sjansen større for at flere glemmer gryter på komfyren eller går
fra tente lys.
Røykvarsleren er det viktigste tiltaket for å redde liv og verdier
dersom det begynner å brenne.
Ta dine forhåndsregler – og gå førjulstiden tryggere i møte.
_____
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Vi tenner julegrana på Grendahuset
27. november 2011 kl. 19:00
I år er det vår kjære prost Brith Karin Theiman
som tenner julegrana og sier noen ord i den forbindelse.
Ungdomskorpset fra Kjella spiller for oss både ute og inne.
Kanskje blir det andre overraskelser også.
Vi ønsker alle velkommen til koselig samvær
med bevertning, allsang og god julestemning.
Hjertelig velkommen!
Gutvik Grendelag
v/ styret
_____

Julgrantenning og
ettermiddagskaffe
i Lille Herlaughall
søndag 27.11
kl. 1600-1800
Det blir åresalg
Katta i sekken
Kaffe med noe attåt.
Kom å ta ettermiddagskaffen
i
Lille Herlaughall
Arr: 10. klasse
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Julekonsert i Leka kirke
lørdag 26. november
klokken 19.00
Leka blandakor har gleden av å
invitere til julekonsert i Leka kirke
lørdag 26.november kl. 1900.
Grong Musikkforening
Småtrinnent ved Leka skole
Brit Karin Theimann
Tone Rennemo
Det blir også allsang med menigheten.
Inngang:
Voksne kr. 100,Barn (under 16 år) gratis

VELKOMMEN TIL EI
TRIVELIG FØRJULSSTUND!
Arr: Leka Blandakor

Gudsjtenester
Lørdag 26.11
Leka kirke kl.19.00
Julekonsert. Andakt ved Brit Karin Theimann
Søndag 04.12
Leka kirke kl.15.30
Lysmesse m/konfirmantene og Brit Karin Theimann
Presentasjon av nytt menighetsråd, kirkekaffe
Julaften
Leka kirke kl.11.15
Gudstjeneste ved Ann Kristin Avdem Grande
Andre juledag
Leka kirke kl.11.15
Høytidsgudstjeneste ved Ann Kristin Avdem Grande
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Julemesse
på Gutvik grendehus 3.12.11
kl 11.00-14.00.
Så er vi i gang igjen etter ett års pause.
Vi har mye flott å by på,bare se her:
 Alskens hjemebakte julekaker
 S.D.Giessler,s dameklær
 Alskens hjemmebakst
 Åsen dagsenter
 Perfect Home
 Lutefisk m.m
 Røyka laks
 Tine produkter
 Hjemmebakt flatbrød
 Lefser
 Tupperware
 Nisser og juledkorasjoner
 Strikkeprodukter
Stikk innom da vel,vi selger kaffe, brus, karbonadesmørbrød,
rundstykker og kaker.
Hjertelig velkommen.
Arr, Gutvik grendelag

Julemesse UL Lekamøy
Onsdag 30.november kl.16.00 blir det
julemesse i ungdomshuset på Skei.
Vi tror på stor oppslutning fra både
produsenter og kjøpere.
Alle er hjertelig velkommen til
julemesse, julegrøt og kaffe!
Arr: UL Lekamøy
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Juleruter MS Foldafjord
Leka - Gutvik -Rørvik - Abelvær - Jøa - Namsos M/S
Foldafjord TLF: 41 51 36 22
Lørdag 24.12.2011

Innstilt

Søndag 25.12.2011

Innstilt

Mandag 26.12.2011

Søndagsrute:
Reisende fra Gutvik, Leka, Fjølvika,
Eidshaug må bestille tur innen
kl 10:30 samme dag

Lørdag 31.12.2011

Innstilt

Søndag 01.01.2012

Søndagsrute

For øvrig ordinære ruter.

Juleruter for Torghatten Trafikkselskap AS
Ruteendringer i perioden fra 24. des 2011
tom 1. jan 2012
Fra 27. tom 30. des utføres ordinær rute for den
aktuelleukedag dersom ikke annet er nevnt.
17-522 Skei (Leka) – Gutvik
24/12
ordinær rute men med siste avgang fra Leka kl. 1540 og
fra Gutvik kl. 1610
25/12

utføres rute fra Leka kl. 0935 og 1240 og
fra Gutvik kl. 1005 og 1310

31/12

ordinær rute med siste avgang fra Leka kl. 1640 og
fra Gutvik kl. 1710

26/12 og
01/01
ordinær søndagsrute
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Volleyball-regler, Leka Bedriftsserie 
- Det kan være maks 6 spillere på banen fra vært av lagene,
minimum 4 stk. (Ubegrenset med innbyttere)
- Banen er innenfor det mørke blå rektangelet.
- Serven foregår bak det bakerste svarte streket.
- Serven utføres av høyre bakspiller.
- Ballen kan ikke berøre nettet på serve, men ellers kan en ball
som passerer nettet berøre dette.
- En ball som spilles inn i nettet kan spilles videre innenfor
grensen av lagets tre slag.
- Nettberøring av spillere er ikke tillatt.
- Grov føring/kasting av ball er ikke tillatt.
- Dersom det servende laget vinner en ballveksling, vinner det et
poeng og fortsetter å serve.
- Dersom det servemottakende laget vinner en ballveksling,
vinner det et poeng og det skal serve neste serve.
- En spiller kan ikke slå ballen to ganger etter hverandre.
- Alle kroppsdeler kan brukes bortsett fra føttene.
- Det laget som har flest poeng etter 15 min. har vunnet kampen.
HUSK! Det viktigste er ikke å vinne, men å delta
Kamper tirsdag 6. desember:
Bane 1.
Dommer Bane 2.
Kl.20.15 SykestuaUngd.jent.
Kl.20.35 LekatunSkole/helse
Kl.20.50 SykestuaOppd.lag.
Kl.21.10 LekatunBarnehag.
Kl.21.30 Sykest.Skole/helse
Kl.21.50 LekatunUngd.gutta

Line

Oppdrettslag.Ungd.gutta
Am./Marc. ButikkeneBarnehagen
Kjell-A.
Ungd.jenteneUngd.gutta
Hel./Dam. ButikkeneSkole/helse
Sig./Marit OppdrettslagetButikkene
Arnfinn
BarnehagenUngd.jent.

Dommer
Kjell-A.
Joak./Anja
Line
Mar./Andr
Marie/Od.
Hjørn

NB! Neste runde blir i januar (nærmere beskjed kommer)
I «lille hallen» -Kaffe og noe å bite i
Arr. BUT
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Hei alle damer!
Søndagskveldene møtes vi i Herlaughallen
til ulike ballspill kl. 2030.
Aktiviteten er åpen for alle damer i alle aldre.
Ingen her er verdensmestere, målet er å ha det gøy og bli svett.
Møt opp – alle er hjertelig velkommen

Trimkortsesongen 2011
Det har vært en fin tursesong i år og det ser ut til at vi kan få
en fin høst så langt. Vi strekker sesongen til ut i november mot
desember, men 1. desember er siste frist for levering av
trimkort.
Ønsker dere krus, så legg ved 100 kr og skriv tydelig navn på
hvem som skal ha. Dette leverer dere i den grønne postkassen
(inne) på Joker Husby.
Vi vil gjerne ha inn kortene til alle sammen, selv om dere ikke
ønsker krus. Alle innleverte kort er med på trekning av premier!
Send SMS til 90 75 79 56 med forslag på motiv på trimkrus for
2011.
Hilsen Allidrettsgruppa

Nattetanke
Trøste-gruk
Desto mere ar Ens liv der går,
desto længre går der før man sover.
Søvnløsheden voxer år for år
til den sluttelig går ganske over.
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Vi hilser og gratulerer...
Hipp hurra for farmor Randi
Som hadde bursdag 13. november.
Klem fra Line og Julie
Hipp hurra for gudfar Ståle
som har bursdag 6. desember.
Bursdagsklem fra Line
Hipp hurra for Line H.E.
som bli 20 år 6. desember.
Hilsen Leka Teaterlag

ADVENTSLYSENE
av
Inger Hagerup

1. søndag i advent 27. november
Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede.
Det står og skinner for seg selv og oss som er tilstede.
Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede.

2. søndag i advent 04. desember
Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede.
De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede.
Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede.
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Mandager

09.30
11.00
11.00
11.30
17.00
18.00
19.15
Tirsdager 11.00
11.00
12.00
15.00
17.00
17.30
18.00
19.15
20.00
Onsdager 09.30
11.00
11.00
17.30
18.00
18.00
19.00
19.00
20.00
20.30
20.00
Torsdager 11.00
11.00
11.30
19.15
Fredager 09.30
11.00
18.30
20.00
11.00
Lørdager 11.00
14.00
11.00

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

15.30
23.00
23.00
14.00
18.00
20.00
21.00
23.00
23.00
13.00
17.00
17.45
19.00
20.00
20.00
22.00
15.30
23.00
02.30
19.00
19.00
19.00
20.00
20.30
21.00
22.00
22.00
23.00
23.00
14.00
20.00
15.30
23.00
20.00
21.30
02.30
21.00
15.30
02.30

NTE Expert åpen
Herlaug Pub og Catering åpen
Solstudio åpent
Biblioteket åpent
Småbarnstrim i Herlaughallen
Svømmehallen åpen for alle
Zumba mm 2T
Solstudio åpent
Herlaug Pub og Catering åpen
Biblioteket åpent
Miljøtorg åpent 1.tirsdag hver mnd.
Svømmehallen åpen for 4.-6.klasse
Svømmehallen åpen for 1.-3.klasse
Fotball 7.-10.klasse
Spinn 45 2T
Korøvelse – Lille Herlaughall
NTE Expert åpen
Solstudio åpent
Herlaug Pub og Catering åpen
Fotball 4.-6.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 2T
Solstudio åpent
Herlaug Pub og Catering åpent
Biblioteket åpent
Spinn 45 2T
NTE Expert åpen
Solstudio åpent
Fotball 7.-10.klasse
Fotball ungdom
Herlaug Pub og Catering åpen
Solstudio åpent
Fotball ungdom
Herlaug Pub og Catering åpen
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Søndager

11.00
11.00
19.00
20.00
20.30

NOVEMBER
Fredag
25.
Lørdag
26.
Søndag
27.
Mandag 28.
Tirsdag
29.
Onsdag
30.

DESEMBER
Fredag
02.
Lørdag
03.
Søndag
04.
Tirsdag
06.
Lørdag
10.
Lørdag
10.
Torsdag 15.
Tirsdag
20.
Onsdag
21.
Lørdag
24.
Mandag 26.
JANUAR
Tirsdag
03.
FEBRUAR
Uke
08.

–
–
–
–

21.00
23.00
20.30
22.00

Solstudio åpent
Herlaug Pub og Catering åpent
Badminton
Bingo på Solsem
Ballspill damer

Skolefri – fagpedagogisk dag
Julekonsert i Leka kirke kl. 19.00, arr: Leka Blandakor
Julegrantenning/ettermiddagskaffe Lille Herlaughall16.00
Folkevalgtopplæring – kurs
Folkevalgtopplæring – kurs
Fotpleier kommer til Gutvik
Julemesse i UL Lekamøy kl.16.00
Kommunal kriseøvelse på Lekatun

Julebord ”Vi over 60”, arr: Leka Sanitetsforening
Julemesse i Gutvik Grendahus kl. 11.00 – 14.00
Lysmesse i Leka kirke kl. 1530, kirkekaffe
Formannskapsmøte Lekatun kl. 10.30
Bedriftsserie volleyball – Herlaughallen kl. 2015
Julebord i Gutvik Grendahus
Julebord i UL Lekamøy
Kommunestyremøte Lekatun kl. 10.30
Kommunestyremøte Lekatun kl. 10.30
Siste skoledag før jul
Gudstjeneste Leka kirke kl.11.15
Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl.11.15
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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