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Lierne med felles
stand på matfestival
Under Trøndersk matfestival i
Trondheim den 2.-4. august, er
fire bedrifter klare til å gi de
besøkende en smak av Lierne.
Li-Snadder, LiVERTEN, Baxt og
Li-Vilt samarbeider om en
felles stand, hvor de fronter
Lierne og serverer og selger
lokalprodusert mat, som
badsturøkt kjøtt, Li-bab,
bjørneburger, elgburger og
tur-klenning. For de som vil
besøke Lierne sin stand på
matfestivalen finnes den på
plass «B2» like ved
Nidarosdomen.

Vel gjennomført
Limartna
Tradisjonen tro ble Limartnan
arrangert siste helga i juli. Der
ble besøkende servert
bodsalg, mat og aktiviteter for
store og små. 30 utstillere,
både lokale og regionale,
hadde også i år funnet vegen
til bodområdet for å tilby sine
produkt til de 1200
besøkende.

Tips oss om saker
Har du nyheter/ saker fra din
bedrift som du vil ha med i
nyhetsbrevet? Tips oss med en
e-post til oykveli@gmail.som
Lierne Næringsforening

Inger satser på god helse
Inger Marie Krystad Skåle har levd gründer-livet i flere
omganger. På 90-tallet var hun distributør av Alpnaering, og
solgte kosttilskudd og helsekost. Etter hvert startet hun enda
en bedrift, og jobbet med høyt tempo helt til hun møtte den
berømte veggen. Dette førte til en pause i livet som gründer.
-Men tiden som selger av Alpnaering, gav meg innsyn i hvor
viktig kost og næringsinnhold er for kroppen, og jeg fikk stor
interesse for dette feltet, forteller Inger. Med tiden tok hun
først utdanning til kostveileder. Så fulgte naturmedisin
grunnfag, og ernæringsterapi.
-Etter utdanningene startet jeg God Helse-Helt Naturlig i
2013. Jeg hadde en deltidsjobb i tillegg til bedriften, men tok
steget og satset fullt og helt på egen bedrift i 2015. Men å gå
inn 100% i egen bedrift for tungt økonomisk på det
tidspunktet. Nå har jeg en deltidsjobb igjen mens jeg
fortsetter å bygge opp bedriften videre, sier Inger. I dag har
Inger også utdannet seg innen Hypnoterapi og EFT. God
Helse-Helt Naturlig tilbyr blant annet kurspakker i
fermentering og kurs og behandling i energifeltsterapi,
røykeslutt, fobier og angst. -Nå er bedriften registrert som AS,
og har fått på plass et spennende styre, og avtaler med nye
samarbeidspartnere. Målet i tiden framover er å jobbe 100%
med God Helse-Helt Naturlig, avslutter Inger.
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Tung festival vokser fram
på Sørsetra
Nytt fra Lierne
Utvikling
I høst arrangerer vi er 10-timers
styrekurs fordelt på tre kvelder,
med oppstart 30.08.18 kl. 18.00.
Kurset er rettet mot daglige
ledere, styremedlemmer eller
andre som ønsker å komme i
posisjon for et styreverv i
næringslivet. For mer info og
påmelding følg denne lenken:
https://lierneutvikling.no/kurs/
styrekurs/
Minner også om påmelding til
Norgeskonferansen i august. Halv
pris for medlemmer i Lierne
Nærinsforening:
https://lierneutvikling.no/
norgeskonferansen/
Ønsker du å komme i kontakt
med Lierne Utvikling?
Gå inn på hjemmesida vår
lierneutvikling.no , og følg oss på
facebook: @lierneutvikling
Se mer om næringsutviklinga i
Lierne på snapkontoen:
Lierneutvikling

Abonnere på
nyhetsbrevet?
Ønsker du å få nyhetsbrevet
tilsendt på e-post?
Send en e-post til
oykveli@gmail.com og skriv at du
ønsker å abonnere på
nyhetsbrevet, så kommer det
direkte inn i din elektroniske
postkasse!
Lierne Næringsforening

Musikkfestivaler finnes over hele Norge, men bare Totsåsrock
kombinerer en gammel setervoll med tungrock.
Mannen bak Totsåsrock heter Jan Bjørnar Totsås. Han er
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utdannet utmarksforvalter, men etter en del år på kontor
bestemte han seg i 2005 for å aldri mer sitte inne å jobbe.
Siden da har altmuligmannen jobbet med det meste av
utmarksarbeid og reiseliv i Lierne og Namdalen.
I voksen alder begynte han å reise ut på festivaler for å få nye
kulturinntrykk. I løpet av årene som festivaldeltaker, har han
fått et stort kontaktnett både med band og andre
festivaldeltakere. -Det blir fort trønderrock om det skal være
arrangement i Trøndelag. Jeg og en del av festivalkompisene
hadde lyst på en festival i Namdalen hvor vi kunne få oppleve
noe annet. Jeg har en seter, og brygger eget øl, så da tenkte jeg
det var verdt et forsøk. Første gjennomføring var i 2017, og
målet var ikke å tjene store penger, men å bygge opp en
festival som på sikt kan gå bra, sier Jan Bjørnar.
Etter at alt var pakket og ryddet, var tilbakemeldingene
utelukkende positive både fra publikum og band, så det var
ikke noen tvil om at det skulle bli Totsåsrock også i 2018.
-Jeg er fornøyd med resultatet av årets festival. Vi fikk en
dobling av både publikum og omsetning fra fjoråret, så det er
artig. Noe stort overskudd blir det ikke etter årets festival,
men jeg står selv for ølsaget via mitt eget mikrobryggeri, så
det er en del inntekter der også. Og jeg har allerede fått tilbud
fra band som vil komme å spille, så jeg er ganske sikker på at
det vil bli arrangert en festival på Sørsetra også neste år.
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