Utgiver:

Leka kommune

Dato: 09.12.11

Nr:23

I perioden mandag 12. til onsdag 14. kan det bli kortere brudd på
kommunens sentralbord – dette mens reparasjoner pågår.
Akutt legehjelp: ring 113.

Leka Blandakor har gleden av å invitere til
Julekonsert i Leka kirke
tirsdag 13. desember kl. 2000

Elever ved Leka barne- og ungdomsskole viser
Nisse på ville veier – Herlaughallen
tirsdag 20. desember kl. 1700
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER

FREDAG 16.12.11
FREDAG 23.12.11

Neste utgaver 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
1

________________________________________________

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00
______________________________________________

Vaktmester - fast
100% stilling ved uteseksjonen inkl. kirkebygg/gravplasser.
Kvalifikasjoner:
Det er ønskelig med utdanning/erfaring innen personalledelse,
stell av park/grøntanlegg samt vedlikeholdav utstyr. Ordenssans
og ryddighet vektlegges. Søkere bør ha kjennskap til kirkelig
virksomhet, offentlig forvaltning og må kunne beherske bruk av
IKT. Samarbeidsevne, fleksibilitet, evne til selvstendig arbeid,
god serviceholdning overfor kommunens brukere samt personlig
egnethet vektlegges.
Ansvars og arbeidsområde:
Stillingen inngår som en del av uteseksjonen som vaktmester,
arbeidsleder ved NAV tiltak og sommerarbeidende ungdom. Tilsyn
og vedlikehold av kommunens anlegg inkludert kirkebygg og
gravplasser som inngår som en tjenesteyting ovenfor Leka sokn.
Stillingen inngår ikke i gudstjenester og kirkelige handlinger men
har ansvar for graving og for kontakt med pårørende i forbindelse
uttak av gravsted ved begravelser på to gravplasser.
Vi tilbyr:
Lønn i henhold til tariff.
Søkere kan bli innkalt til intervju
Spørsmål ang. stillingen kan rettes til leder Flaviu Borlea,
tlf. 74 38 70 00.
Søknad med CV, attesterte kopier av vitnemål og attester,
gjerne med referanser, sendes Leka kommune v/
personalkonsulent, 7994 Leka, innen 15.12.2011.
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Landbruksveileder - vikariat
På grunn av frikjøp av fast stilling er det ledig vikariat i 100%
stilling som landbruksveileder i ca 1 år med mulighet for
forlengelse. Tiltredelse snarest.
Arbeidsoppgaver
Landbruksveileder har det landbruksfaglige ansvaret for
behandling av saker etter jordloven, konsesjonsloven,
forurensningsloven, tilskuddsforvaltning innen området landbruk,
vilt og kulturlandskap.
Sentrale arbeidsoppgaver
 Oppfølging av landbruksplan i kommunen.
 Oppfølging av tiltaksstrategier innenfor miljø og
kulturlandskap i landbruket.
 Bygdeutvikling / tiltaksarbeid.
 Viltforvaltning.
 Oppfølging av pågående prosjekter innen kulturlandskap.
 Rådgivning både individuelt og gjennom fagdager/kus.
 Samt andre jordbruksfaglige oppgaver.
Kvalifikasjoner
Det er ønskelig med høyere landbruksutdanning.
Det legges vekt på:
 Erfaring fra offentlig administrasjon, forvaltning og
planlegging.
 Selvstendighet, gode samarbeidsevner og evne til å arbeide
målrettet og systematisk.
 Erfaring med IT som arbeidsverktøy, samt erfaring i bruk av
GIS-verktøy.
 God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
For stillingen gjelder følgende betingelser
For stillingen gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår samt
lønn etter avtale.
Søknad sendes innen 15.12.11 til Leka kommune,
personalkontoret, 7994 Leka. Spørsmål kan rettes til rådmann
eller landbruksveileder på tlf. 74387000.
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Offentlig høring
I hht forskrift 2000-02-18 nr 108 kap 5 legges forslag til
Forskrift for adressetildeling, adresseforvaltning i Leka
kommune ut til offentlig høring.
Forskriftene ligger på kommunes hjemmeside
www.leka.kommune.no og på Lekatun.
Høringsfrist: fredag 20. januar 2012.
Innspill sendes Leka kommune, utviklingsavdelingen, 7994 Leka.
_____

Informasjon fra landbrukskontoret.
Vi vil presisere § 6 i retningslinjene for tilskudd til avløsning ved
sykdom og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.
§ 6 Generelle vilkår
Tilskudd til avløsning ved sykdom mv. kan gis til foretak med
husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon, når en som
har næringsinntekt fra foretaket som følge av sykdom mv. ikke
kan delta i arbeidet i foretaket. For foretak med planteproduksjon
eller honningproduksjon kan tilskudd gis til avløsning i onnetida.
Tilskudd til avløsning kan bare gis til dekning av dokumenterte
utgifter.
Avløsningen må ordnes som et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold.
Utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig
kjøregodtgjørelse til avløser kan refunderes. Arbeidsgiveransvaret
kan overlates til avløserlag eller avløserring. Utgifter til
landbruksvikar og andre avløsertjenester fra et avløserlag eller
avløserring kan refunderes.
Noen få landbruksvikarer er fremdeles ansatt i kommunen, og
utgifter ved bruk av disse gir rett til refusjon. Utgifter til arbeid i
skog eller tilleggsnæringer blir ikke refundert, så sant dette ikke
bare er en del for å fylle normal arbeidsdag.
Utgifter til avløser som skriver regning på arbeidet, kan ikke
refunderes.
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Landbrukskontoret
er stengt fra 22.12 – 27.12
åpent 28.12 fra kl. 1000-1400
stengt 29. og 30.12

Etablererkurs i Leka
I januar starter vi opp med etablererkurs på Leka. Det er fortsatt
noen ledige plasser på kurset, så dersom du ikke er påmeldt er
det fortsatt en mulighet.
Dette er en kjempemulighet for dere som sysler med tanken om å
starte opp med egen næring. Stort eller lite – spiller ingen rolle!
På etablererkurset får du hjelp til det du lurer på i forhold til hva
som skal til for å starte for å realisere en ide. Du får også
individuell hjelp til din ide eller næringsvirksomhet.
Har du en ide du bærer på så grip sjansen nå og meld deg på
kurs!
Du melder deg på via internett: http://proneo.no/?aid=9078554
Trenger du hjelp til dette eller lurer på noe – ta bare kontakt med
Leka kommune ved kultur/næringskontoret tlf: 74387020
Planlagt oppstart:
Kurssted

Samling Samling Samling Samling Samling
Påmeldingsfrist
1
2
3
4
5

Leka

10.11.jan

31.jan- 28.1.feb
29.feb

10.11.apr

8.9.mai

3. januar
2012

Mer informasjon om kurset er å finne på
http://proneo.no/?aid=9078421
… og smådrypp legges på http://www.facebook.com/Etablererkurs
Næring/kultur
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Leka ungdomsråd LUR
Inviterer ungdom fra 5.klasse tom fylte 19 år til
UKM-WORKSHOP første hega i januar.
Fredag 06.01
Lørdag 07.01
Søndag 308.01

kl. 19-21
kl. 11-15
kl. 11-14

Fredag kveld vil det bli idemyldring – inndeling i grupper:
- Musikk
- Kunst (tegning/maling/strikking)
- Dans
- Teater
Gratis arrangement.
Ta med eget utstyr/instrumenter/garn/strikkepinner/tegnesaker
LUR stiller med litt utstyr, dere kan få kjøpe noe materiell, bla
lerret.
Lørdag og søndag vil det bli enkel lunsjsservering.
Tenk over hva du har lyst til å gjøre.
Helga vil gi et grunnlag for utstilling/aktivitet til lokal UKMmønstring i februar.
Hjertelig velkommen
Leka ungdomsråd

LOKAL UKM-MØNSTRING SKJER SØNDAG 12. FEBRUAR 2012.
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Leka Steinsenter
Vi har åpent på steinsenteret:
Lørdag 10.desember kl: 10.00 – 14.00
Velkommen!

Åpent informasjonsmøte på Vertshuset Herlaug
mandag 12.12 kl. 19:30
Litt aktuell info, men hovedtemaet er:
Samvirke utfordres.
Hvilke oppgaver har Nortura som er viktig for alle
kjøttprodusenter i Norge?
Vi starter med en juletallerken.
Alle er velkommen!

JULETRE
Salg av juletre på Høgbakkan – selvplukk.
Søndag 18. desember vil grillbua
være oppvarmet mellom kl 13 - 15.
Ta med grillmat og godt humør
så koser vi oss litt i julestria.
Spørsmål kan henvendes på
tlf 91 34 38 73/97 67 03 94
Julehilsen fra Rita Iren og Jan Erling
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Julekonsert i Leka kirke
tirdag 13. desember
klokken 20.00
Leka blandakor har gleden av å
invitere til julekonsert i Leka kirke
tirsdag 13.desember kl. 2000
Elever fra Leka b/u-skole
Inga Rennemo Johansen
Tone Rennemo
Connie Karlsen
Solister
Det blir også allsang med menigheten.
Inngang:
Voksne kr. 100,Barn (under 16 år) gratis

VELKOMMEN TIL EI
TRIVELIG FØRJULSSTUND!
Arr: Leka Blandakor

Gudstjenester
Julaften
Leka kirke
Gudstjeneste ved Ann Kristin Avdem Grande
Andre juledag
Leka kirke
Høytidsgudstjeneste ved Ann Kristin Avdem Grande

En skulle vøri fire år i romjul’n
da julelysa brente dagen lang og væla var et hus med fire vegger,
der saligheta var et bæssmorfang.
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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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Juletrefest på Skei
3. Juledag er det juletrefest på Skei.
Vi starter kl 1500 og slutter kl 1700
Det blir servering av kakao, julekaker og rundstykker.
Vi oppfordrer alle til å ta med et fat med mat!
Vi skal synge og gå rundt juletreet.
Kanskje kommer nissen ?????
Alle er hjertelig velkommen
Hilsen Ul-Lekamøy

Fest på Solsem 5. juledag
Black & Blond spiller til dans
Revy med Leka Teaterlag
Bar med alle rettigheter
Velkommen til julefest

Åpent basseng for alle og enhver
2. juledag kl. 1500-1700
Samtidig som julecup’en arrangeres
i Herlaughallen har vi bassenget
åpent for alle som har lyst til å bade litt.
Det selges kaffe og noe å bite i.
Arr: fotballgruppa og allidrettsgruppa

Klubbstevne

Lørdag 10. desember kl 1100 er det et
lite klubbstevne i Leka svømmehall.
Kom og se
Salg av kaffe med mer.
Velkommen
Hilsen svømmegruppa.
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Julecup’en 2011!
For NIENDE år på rad er det klart for julecup.
I år som tidligere år vil den spilles i Herlaughallen.
Tidspunkt vil være 2. juledag fra 0
Dette gjøres fordi dette er dagen vi føler at flest fotballinteresserte
har muligheten til å være med. I år som tidligere stiller vi med
både herre- og dame-klasse.
Det er vandrepokal i begge klassene.
Aldersgrensen for herrene vil være
fra og med 9. klasse og oppover.
For damene vil grensen være fra og med
ungdomsskolen, og oppover.
Startkontingenten for hvert lag vil være på kr. 30 pr spiller.
Maksimum på hvert lag er 4-7 spillere.
Julecupen har vært en suksess i de åtte årene den har vært
arrangert, og vi håper derfor at flest mulig stiller opp til denne
trivelige dagen.
Dette er en fin anledning til å møte gamle kjente til en trivelig
prat.
Vi håper flest mulig kommer seg ut av godstolen denne dagen og
trimmer bort noe julefett Turneringen er åpen for publikum.
Påmelding: Kjell-Arve 908 54 642
Frist for påmelding er lillejulaften (23.12.)
- og åpent basseng for alle og enhver
- og salg av kaffe og noe å bite i kl. 1500-1700
Hjertelig velkommen til en aktiv 2. juledag!
Arr. Fotballgruppa og Allidrettsgruppa
_______
Spinning 2T
Spinning tar juleferie fra og med tirsdag 13.desember.
Vi starter opp på nyåret med ny tid, så følg med.
Zumba tar kun juleferie 2. juledag
PS: Ønsker du å julespinne litt ribbe, tirsdag eller torsdag, send
SMS til Annette 90757956, så kanskje vi tar en spinning ilag.
Hilsen oss på 2T
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Ditt lille nyttårsforsett:
TA MED EN VENN OG KOM PÅ 2T
Timeplan 2T Leka IL 2012
Vi starter opp på nyåret mandag 2. januar!
Kl

Mandag

1915 Step/zumba
Annette
19:30

Tirsdag

Torsdag

Spinn 45
Willy/Kjell Arve

Spinn 45
Willy/Kjell Arve

Åpningstider:
Mandag: kl.19.15 – 20.30
Tirsdag: kl.19.30 – 20.30
Torsdag: kl.19.30 – 20.30

Medlemskap i Leka IL 2012
Ungdom og voksne som er med på ballet, svømming,
småbarnstrim, ballspill for damer, fotball, badminton, linedance,
spinning, step, volleyball med m.m. - dvs
ALL aktivitet i basseng - idrettshall og på 2T –
MÅ BETALE MEDLEMSKAP I LEKA IL
Betalt medlemsskap i Leka IL gjør at du er forsikret under
trening/kamper.
Barn/Ungdom frem til 16 år
kr. 200 pr år!
Ungdom/voksne fra 16 år og opp
kr. 250 pr år!
Familie
kr 400 pr år!
Konto:
0539 65 36813

INGEN BETALING
INGEN
FORSIKRING

(det er også mulig å betale kontant til Annette Th. Pettersen)
Innbetalt kontingent sikrer at vi kan drive med alle aktivitetene –
til glede for store og små.
Hilsen Styret i Leka IL
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Svøm deg i form - Svøm deg til Rhodos 2012!
Synes du det høres langt ut å svømme til Rhodos?
Da kan vi berolige deg med at du ikke må svømme så langt, men
kan komme dit likevel!
Voksne som svømmer over 10.000 meter i løpet av kampanjeperioden (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 Playitas.
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.
”Svøm deg til ....” er Norges Svømmeforbunds årlige
mosjonskampanje, som foregår i perioden 1. januar til 31. mars.
Kampanjen har utviklet seg til å bli Norges største
mosjonskampanje.
For å delta i kampanjen tar man kontakt med svømmehallen og
ber om et registreringskort. På registreringskortet fører man på
antall svømte meter for hver gang man er og svømmer. Man
bestemmer selv hvor langt, hvor ofte og når man ønsker å
svømme. Man kan også registrere sine svømte meter via
internett, på Norges Svømmeforbunds hjemmeside –
www.svomming.no. Her finner du også mer info.
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ÅPNINGSTIDER JULA 2011
COOP LEKA
Lillejulaften
Julaften
Romjula
Nyttårsaften

09.00
09.00
10.00
10.00

–- 19.00
-- 13.00
-- 16.00
-- 16.00

Vi ønsker alle våre medlemmer og kunder en riktig fin førjulstid.
Velkommen til en trivelig julehandel.
Mvh
Oss på oop Leka.
Husby Handel
Lille julaften
Julaften
1. og 2. juledag
Romjula
Nyttårsaften
1. nyttårsdag

åpent kl.
åpent kl.
stengt
åpent kl.
åpent kl.
stengt

1000-2000
1000-1300
1000-1600
1000-1600

Vi ønsker alle våre kunder en riktig god jul!
NTE Expert
Torsdag 15/12
Fredag 16/12
Torsdag 22/12

0930-1530
STENGT
0930-1530

Lille Julaften
Julaften
2.Juledag
4.Juledag
6.Juledag

0930-1530
STENGT
STENGT
1100-1500
STENGT

GOD JUL
&
Godt Nyttår
NTE Expert Leka
Tlf:74399700
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Vi hilser og gratulerer...
På Stein der bor det ei snedig jeint,
ho baka – strekka – ho e så heindt.
Hei og hopp som tida går, den 6. va ho 20 år.
Gratulerer
Klæm fra pappa, Linda og resten tå gjengen
Hipp hurra ferr a Line som vart 20 år den 6. desember.
Hilsen
Bestemor og bestefar på Lauvsnes
Kjære Laini vårres.
Gratulerer med 20 årsdan den 6. desember.
Klæm fra Erik, Thomas, Jan og mamma
Julemesse 2011.
Vil med dette få rette en stor og hjertelig takk til alle dere som bidro til
at Julemessen 03.12.11. på Gutvik Grendehus ble et
kjempearrangement. Først og fremst til Gutviks flinke bakere, hele 15
sorter og mange, mange tusen julekaker tisammen. I tilegg bakte dere
masse kaker som vi serverte til kaffen. Vi er kjempestolte. Tusen takk
til dere som hjalp til på kjøkkenet og rundt omkring på "huset" denne
dagen,formidabel innsats som det ble masse klingende mynt av. Tusen
takk til ALLE dere som stod på "stand" og solgte flotte ting. Og sist
men ikke minst tusen takk til ALLE dere som tok turen innom
Grendehuset denne dagen.
Trengselen var til tider stor inne i salen,men vi så at dere koste dere
storveies. Kafebordene på restauranten ble flittig benyttet. Ja noen
måtte sågar vente på tur og den etterlengtede kaffekoppen. Men hva
gjorde vel det,praten gikk på kryss og tvers og latteren satt løst. Vi i
julemessekomiteen fikk nye krefter og betaling nok denne dagen,bare
ved å føle på den gode stemninga.
Julehilsen fra oss i Julemessekomiteeen 2011,
Unni, Berit, Anne-Lise.
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ADVENTSLYSENE
av Inger Hagerup
3. søndag i advent 11. desember
Så tenner vi tre lys i kveld for le o ngsel, håp og glede.
De står og skinner for seg selv g oss som er tilstede.
Så tenner vi tre lys i kveld, for lengsel, håp og glede.
4. søndag i advent 18. desember
Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned
for lengsel, glede, håp og fred, men mest allikevel
for fred på denne lille jord der menneskene bor.

Adventskalender
Tradisjonen med adventskalender kom antakelig fra Tyskland
rundt 1930. Eldre julekalendere kunne for eksempel bestå av et
bilde med julemotiv som ble gradvis avdekket etter hvert som
man åpnet lukene, eller lukene kunne inneholde små figurer som
ble satt sammen til en julekrybbe. I den senere tid har det blitt
vanlig med gavekalendere som kan inneholde godterier, små leker
o.l.
Store Norske leksikon

Deilig er den himmel blå,
lyst det er å se derpå,
hvor de gylne stjerner blinker
hvor de smiler, hvor de vinker
oss fra jorden opp til seg.
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Lørdag 10. desember
er det fullmåne –
og vi vil også få
se en total
måneformørkelse.
Total måneformørkelse 10. desember 2011
På ettermiddagen lørdag 10. desember inntreffer en total
måneformørkelse som blir synlig i hele Norge, inklusiv
Spitsbergen.
I 51 minutter er Månen helt inne i jordskyggen.
Siden Månen står lavt på himmelen vil vi oppleve formørkelsen
som svært imponerende.
Tidspunktet på døgnet og året er perfekt for at virkelig mange
mennesker skal få oppleve dette flotte fenomenet!
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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.tirsdaghver 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
Linedance2T
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

DESEMBER
Fredag
02.
Lørdag
03.
Søndag
04.
Tirsdag
06.
Lørdag

10.

Tirsdag
Torsdag
Søndag
Tirsdag

13.
15.
18.
20.

Onsdag
Lørdag
Mandag

21.
24.
26.

Tirsdag
27.
Torsdag 29.
JANUAR
Tirsdag
03.
Fredag
06.
Lørdag
07.
Søndag
08.
FEBRUAR
Søndag
12
Uke
08.

–
–
–
–

21.00
23.00
20.30
22.00

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

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
Klubbstevne – svømmehallen kl. 11.00
Leka Steinsenter åpent kl. 10.00-14.00
Julebord i Gutvik Grendahus
Julebord i UL Lekamøy
Julekonsert i Leka kirke kl. 20.00
Kommunestyremøte Lekatun kl. 10.30
Salg av juletrær – Høgbakken, åpen grillbu kl. 13-15
Kommunestyremøte Lekatun kl. 10.30
Nisse på ville veier – Herlaughall kl. 17.00
Siste skoledag før jul
Gudstjeneste Leka kirke
Høytidsgudstjeneste Leka kirke
Fotballcup Herlaughallen 14.00-18.00
Åpen svømmehall 15.00-17.00
Juletrefest UL Lekamøy kl. 15.00-17.00
5-dagsfest Solsem, revy ved Leka Teaterlag
Første skoledag etter juleferien
UKM-workshop Herlaughallen / skolen
UKM-workshop Herlaughallen / skolen
UKM-workshop Herlaughallen / skolen
Lokal UKM-mønstring - Herlaughallen
Skolens vinterferie

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