Utgiver: Leka kommune

Dato: 10.08.12

Nr: 15/12

DROSJE
Fra torsdag 9. august har vi drosje i Leka kommune igjen.
For bestilling av drosje, ring Jacob Sandvik: 930 99 681.
Tidligere tilbud som servicetransport og tilbringertransport gjenopptas – tlf 07417.
Mer informasjon kommer senere.
Mandag 20. august er det skolestart igjen og en lang sommerferie nærmer seg
slutten.
Lekaposten ønsker elever og lærere lykke til med nytt skoleår,
en spesiell hilsen går til alle førsteklassinger.
Seks av ungdommene våre går en ny
og spennende tilværelse i møte som hybelboere og
førsteårselever på videregående skoler i høst.
Lekaposten ønsker lykke til!

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER

FREDAG 17. august
FREDAG 24. august

Neste utgaver 24.08 – 07.09 – 21.09 – 05.10 – 19.10 – 02.11 – 16.11 – 30.11 – 21.12
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
743
555
742

99
87
53
16

750
200
333
525
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___________________________________________________________

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

____________

Vernepleier og miljøarbeidere i TPU i Leka kommune
Pleie- og omsorgstjenesten i Leka kommune har ledig midlertidige
stillinger av 6 måneders varighet, med mulighet for forlengelse;
Ledig for tiltredelse snarest:
100 % stilling som leder for TPU:
Tillagt faglig ansvar for tjenesten, planlegging og utvikling.
Direkte underlagt PLO-leder.
Vedkommende må være utdannet vernepleier og
ha evne til samarbeid og kommunikasjon,
kunne bruke elektronisk verktøy,
ta ansvar for å kvalitetssikre tjenesten i tråd med gjeldende lover og regelverk.
Miljøarbeider, ulike stillingsstørrelser:
Vedkommende kan være utdannet hjelpepleier, omsorgsarbeider eller lignende,
men manglende utdanning kan kompenseres helt eller delvis med relevant praksis.
Søker må ha god evne til samarbeid og kommunikasjon.
Den som tilsettes må være fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver,
samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.
For alle stillingene gjelder:
Skal delta i direkte tjenesteyting til bruker i turnus med arbeid hver 3. helg.
Søker må snakke godt norsk/ minst ha «Norsk 3».
Søker bør ha førerkort for bil klasse B.
Relevant praksis og personlig egnethet blir vektlagt.
Intervju må påregnes.
Annet:
Skoleungdom som er hjemme i helgene og ønsker vakter, bes også om å ta
kontakt.
Vi tilbyr:
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Lønn etter tariff.
Leka kommune kan være behjelpelig med bolig.
Stillingene 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.
Søknadsfrist: 24.8.2012, søknad sendes kirsti.hoff@leka.kommune.no eller
Leka kommune, 7994 Leka.
For nærmere informasjon om stillingene; kontakt Tove Kvaløy 74 38 72 00
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GUDSTJENSTER

S

02. sept

Leka kirke kl.11.15
Gudstjeneste v/ Donata Faustmann
50-årskonfirmanter,
Konfirmantpresentasjon

30. sept

Leka kirke kl.11.15
Høsttakkefest v/Donata Faustmann

SØKE – KJØPE – SELGE – LEIE – MISTET:

:

Kjøp ved før høsten kommer!
Tørr blandingsved i sekk selges:
- 60 l sekk
- Ved kjøp av 10 sekker;
- Ved kjøp av 40 sekker ( 1 favn)

kr.60 / sekk
kr.55 / sekk
kr.50 / sekk

Fritt tilkjørt. Ring Kolbjørn 48 24 92 60 eller kontakt Rigmor eller Geir.
Vedsjauerne Rigmor og Geir er med i gjengen som rydder skog i Skeisnesset.
Slikt blir det ved av!

Det ligger mye arbeid bak, og dette lasset som er klar til utkjøring, har varmet
mange ganger.
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______________________________________________________________________

Til langtidsleie.
Stort delvis møblert hus til leie på Husby. Kort vei til butikk og helsesenter, 800 m
til skole. Huset inneholder 2 store soverom, og to små med køyesenger. Stor
kjøkken med mange skap og hvitevarer. Bad og vaskerom. Kan også benytte bad
og stue i leilighet i tilknytning til bolig. Husleie kr. 6.000 per måned.
Kontakt Eli Reppen: 950 40 843.

________________________________________________________________________

I

Leka

T-skjorte dame i hvit eller rød, formsydd og forkrympet, str.XS-XL kr.300
T-skjorte herre i hvit eller gul, forkrympet, str. S-XXL kr. 300
Joggebukse og hettegenser unisex:
Hettegenser i grått str. XL og XXL kr. 500
Joggebukse i grått str. S-XXL kr. 500
T-skjorte barn i grønn eller rosa, str. 2-10 år kr. 200
Hettegenser barn i grått, str. 4-14 år.
Kontaktperson: Lotte Audne Hamnes, tlf. 971 60 035
_________________________________________________________________________

Bak tittelen på boken skjuler seg et drap på
lensmann Sefanias Flotten. Flotten var
lensmannsbetjent i Grong i perioden 1876 til
han ble ansatt som lensmann på Leka (Lekø)
i 1887. Her ble han værende i hele 14 år.
Flotten fikk gode skussmål fra sin tid på Leka.
«Han var en mann med hjartet på rette
staden» ble det hevdet. Godt skussmål fikk
han også av presten S. Nyhagen før han
reiste fra øya. Mens han var på Leka ble han
ansatt som lensmann i Overhalla fra 1. april
1901. Sommeren 1906 fikk han beskjed om
at en tyvaktig omstreifer var på vei nedover
Namdalen og han ble oppfordret til å forsøke
å stoppe han. Det forsøkte Flotten med det
som resultat at tyven /omstreiferen trakk en
revolver og drepte Flotten. Drapsmannen ble
erklært sinnsyk og det ble følgelig ikke reist
noen sak mot han. Jens Ludviksen var hans
navn og han ble internert på Kriminalasylet
og Reitgjerdet i Trondheim. Han kom aldri ut
og ble værende på institusjon i hele 61 år.
Boken er skrevet av John H. Stamnes og utgiver er Namdal historielag.
Det er mulig å få kjøpt boken til en pris av kr 200,- hos Torgersen bokhandel i
Namsos og det vil også bli forsøkt med et utsalgssted på Leka.
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Øvergården hytte-og gårdsopplevelse,
Nord-Gutvik.

Overnatting:
Room for rent
Zimmer zu vermieten

9 sengeplasser fordelt på 2 separate rom.

Tlf;74399990/92823685
( Båtutleie/boat for hire/Boote zum mieten)

Hjertelig velkommen!/welcome/willkommen!
______________________________________________________

Vi hilser og gratulerer...
Tack för ett fantastiskt festivalprogram!
Vi gläder oss åt att få fira dessa dagar med alla trevliga "Lekaväringar"!
Gunilla och Rune på Stein.
Hipp hurra for gudmor Laila Husby
som har bursdag 11. august.
Stor bursdagsklæm fra Line
En varm takk til alle som gledet meg med gaver, blomster, telefoner og
SMS på min 70-årsdag.
Bjørg Lund
Vi takker alle hjelpere og publikum som bidro til å gjøre Bygdadagen
til et flott arrangement.
En spesiell takk til våre sponsorer Emilsen Fisk og Marin Harvest
Styret for Leka Bygdemuseum.
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Mandager

Tirsdager

Onsdager

Torsdager

Fredager
Lørdager

Søndager

11.00
12.30
19.00
11.00
12.30
15.00
19.00
11.00
17.00
18.00
17.30
19.00
20.30
11.00
11.30
17.30
11.00
19.00
20.00
11.00
12.00
14.00
14.00
11.00
19.00
20.00
20.00

AUGUST 2012
Søndag
05.
SEPTEMBER 2012
Lør+Søn
1-2
Søndag
02.
Torsdag
06.
Tirsdag
11.
Lørdag
29.
OKTOBER 2012
UKE 41
8-12
NOVEMBER 2012
Fredag
23
DESEMBER 2012
Fredag
21
JANUAR 2013
Torsdag
03
FEBRUAR 2013
UKE 8
18-22
MARS 2013
UKE 13
25-01
APRIL 2013
Onsdag
17.

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

23.00
15.00
21.00
23.00
15.00
17.00
20.30
23.00
18.00
19.00
19.30
20.30
22.00
23.00
14.00
19.00
23.00
20.30
21.30
21.00
14.00
15.30
15.30
21.00
20.30
21.30

Solstudio åpent
Åpet bibliotek
Turn fra 8. klasse og oppover
Solstudio åpent
Åpent bibliotek
Miljøtorg åpent annenhver tirsd. oddetallsuke
Fotball 7.-10.klasse
Solstudio åpent
Fotball førskole – 2.klasse
Fotball 3-4 klasse
Biblioteket åpent
Miniatyrskyting for barn og ungdom
Fotball ungdom og voksne
Solstudio åpent
Biblioteket åpent
Fotball 4-6 klasse
Solstudio åpent
Fotball 7.-10.klasse
Fotball ungdom
Solstudio åpent
Leka steinsenter åpent (mai-sept)
Fotball ungdom
Guiding Solsemhola
Solstudio åpent
Badminton
Bingo på Solsem
Ballspill damer

Gudstjeneste Leka kirke kl. 1115
Øvingshelg Leka Blandakor – prosjekt ”70-tallet”
50-årskonfirmantjubileum–Leka kirke kl. 1115, kirkekaffe Vonheim
Konsert med Tone Hullbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, biblioteket
Skolefri – kursdag for lærerne
Forestilling 70-tallet med Leka Blandakor og Vega Songlag – dans
Skolens høstferie
Skolefri – fagpedagogisk dag
Siste skoledag før juleferie
Første skoledag etter juleferie
Skolens vinterferie
Påskeferie
Thirtynine Step – Nord-Trøndelag Teater kommer til Herlaughallen

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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