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Uke 4

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

FINNLISTUGGU
Torsdag 11. februar kl 19.00 kommer Lene Beate og har trening sammen med oss på
Finnlistuggu. Fokus på kjernemuskulatur. Alle er velkommen, både medlemmer og
ikke medlemmer, (gratis). Velkommen!

LIERNE TRENINGSSTUDIO ER STENGT TIRSDAG 2. FEBRUAR
fra kl 16 og utover kvelden pga strøm-arbeid.

MINNER OM ÅPENT BIBLIOTEK ONSDAGER
KL 08.00 – 17.00, (Nordli)
Velkommen!
Lierne folkebibliotek

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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SYKEPLEIERSTILLINGER LIERNE HELSETUN
38,74 % vikariat, sykepleier, Lierne helsetun avd langtid/korttid
Det er ved Lierne helsetun avdeling langtid/korttid ledig ca 38,74 % vikariat som
sykepleier.
Vikariatet er ledig for tiltredelse fra dags dato og gjelder for sykemeldingsperioden.
Vikariatet har arbeid 3 av 6 helger.
2. gangs utlysning; 94,01 % vikariat, sykepleier, Lierne helsetun avd Kosheim
Det er ved Lierne helsetun avdeling Kosheim ledig ca 94,01 % vikariat som
sykepleier.
Vikariatet er ledig for tiltredelse fra dags dato og gjelder for sykemeldingsperioden.
Arbeid hver 3. helg.
Søknad sendes elektronisk via www.lierne.kommune.no – ledige stillinger. Merk at
søknaden må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring, det er
det som står i søknaden som blir vurdert.
Ved tilsetting vil personlig egnethet bli vektlagt.
Spørsmål til vikariatene kan rettes til enhetsleder omsorg, Elin Danielsen, på telefon
74343522.
I medhold av offentlighetslovens § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om
søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om konfidensiell behandling.
Søknadsfrist: 9. februar 2016

LEDIG FAST STILLING SOM RENHOLDER
Det er fra 1. mars 2016 ledig ca 5,3 % fast stilling som renholder i Renholdsteam
Lierne, med arbeidssted for tiden ved Næringsbygget i Sørli.
Spørsmål til stillingen kan rettes til renholdsleder Berit Ness på telefon 99 24 52 61.
Søknad sendes elektronisk via www.lierne.kommune.no – ledige stillinger. Merk at
søknaden må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring. Det er
det som står i søknaden som blir vurdert.
Ved tilsetting vil personlig egnethet bli vektlagt.
I medhold av offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om
søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om konfidensiell behandling.
Søknadsfrist: 9.februar 2016
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LEDIG 13,15 % FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I
LIERNE KOMMUNE
Det er fra 01.05.2016 ledig ca 13,15 % fast stilling som helsefagarbeider i Lierne
kommune, med arbeidssted for tiden ved Lierne helsetun avdeling langtid/korttid.
Arbeid hver 3. helg.
Spørsmål til stillingen kan rettes til enhetsleder institusjon, Elin Danielsen,
tlf 74 34 35 22.
Søknad sendes elektronisk via www.lierne.kommune.no - ledige stillinger.
Merk at søknaden må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og
arbeidserfaring. Det er det som står i søknaden som blir vurdert.
Ved tilsetting vil personlig egnethet bli vurdert.
I medhold av offentlighetslovens § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om
søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om konfidensiell behandling.
Søknadsfrist: 09.02.2016

Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner.
Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.
Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.
Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle
mange unge kulturutøveres drømmer.
Hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen hver av disse kategoriene:
- Dans, - Musikk, - Skapende skriving, -Teater, -Visuell kunst, -Annet.
Kommunen har en egen nominasjonskomité som utser eventuelle kandidater til nominasjon innen
26. februar. En bredt sammensatt jury velger videre ut de 100 heldige stipendmottakerne hvert år.
I 2016 offentliggjøres de 100 heldige torsdag 12. mai.
Hvem kan søke? I 2016 må en være født tidligst i 1996 og senest i 2003 for å kunne bli nominert til
Drømmestipendet.
Hvordan søker jeg på Drømmestipendet?
På www.drommestipendet.no finner du all informasjon om Drømmestipendet.
Under «Vil du søke?» finnes informasjon for deg som ønsker søke.
Søknad med vedlegg/filer sendes til rektor i kulturskolen
ingela.landen.skogmo@lierne.kommune.no SØKNADSFRIST 8. februar 2016. Spørsmål kan rettes til
rektor: 95 80 76 61
Oppvekst – og kulturetaten/ Lierne kulturskole
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PREP samliv- og kommunikasjonskurs
Dato
Pris
Sted
Arrangør
Kursledere

13. og 14. februar 2016
(starter lørdag kl 10.00 og avsluttes søndag kl 14.00)
kr 1.000,- pr par
(Dersom dere trenger overnatting ordner dere dette selv)
Familievernkontoret i Namsos, kantine
Familievernkontoret i Namsos
Karen Hatland Hasselvold og Gerd Grong

familievernkontoret.namsos@bufetat.no
E-post
Kontaktperson, telefon Familievernkontoret i Namsos tlf 466 17 690
Prisen inkluderer kurs, materiell, kaffe og lunsj begge dager.
Kurslederne foreleser og dramatiserer eksempler. I tillegg vises det små filmsnutter og
det deles ut kurs bok og artikler til inspirasjon. Når paret skal snakke personlig, sitter
de alene og prater uten at noen hører på.
Kurset tar utgangspunkt i det forskningsbaserte parkurset PREP, og vil gi par som har
interesse av å investere i parforholdet, verktøy og inspirasjon.
• Å gjøre det gode parforholdet enda bedre
• Forebyggende
• Passer like godt for par i oppstartsfasen som for de med lang fartstid sammen.
• Begge bør ville fortsette samlivet for å ha best utbytte av kurset.
Alle temaene i PREP-programmet vil bli gjennomgått. Det vil handle om kjærlighet,
forventninger, glede, moro og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon.
Velkommen til kurs!

Familieenheten i Lierne kommune

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 31. januar:

Ingen gudstjeneste i Lierne.
Gudstjeneste i Forsgården, Gäddede kl 14.00.
Gudstjeneste i Föllinge kyrka kl 11.00.
Martin Ottoson som bor i Frostviken er tilsatt i 50 % stilling som sokneprest i Lierne i
2016. Han har telefon 0046 702441066.
Kirkevergen har telefon 950 26 518.
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LAG OG FORENINGER
SKI-INFORMASJON SØRLI
Lysløypekarusellen starter uke 3: mandag 18. januar. Hver mandag fram til å med uke 11 er det
karusell med saft og trekking på kveldspremie
Vi har satt startkontingenten til: Familie Kr 300,- Voksne over 16 år Kr 150,- og Barn under 16 år
Kr 100,De som vil ha sammenlagt premie (valgfritt Ramona bestikk) betaler Kr 50,- i tillegg pr person
som skal ha premie.
NB KORRIGERT KONTONUMMER INNBETALING TIL Kto 4448.12.20138 Merk innbet
med navn og ev premieønske
Går du andre dager enn mandag skriver du navnet ditt i boka i den grønne postkassen på varmebua.
Det vil bli kjørt nye spor på mandag, onsdag og til helga hvis været tillater eller krever det
Trimløype/Stakeløype fra Sørlihallen ca 3 Km blir kjørt de samme dagene
Andre løyper kan bli kjørt hvis været tillater, blir opplyst via Facebook eller oppslag
Hvis du bruker løypene våre oppfordres du til å betale inn årets startkontingent innen utgangen av
januar.
Det koster å drifte Lysløypa, de andre løypene og tråkkemaskina , støtt opp om løypetilbudet
Skigruppa har ansvaret for idrettsskola 11. februar og 3. mars
Telenorkarusellen vil bli arrangert etter påske torsdagene 31. mars og 7. april
Gunnarfjellrennet vil i år bli arrangert lørdag 9. april, nærmere annonsering kommer
Skigruppa , SIL

Karusellrenna i Nordli starter torsdag 4. februar
Start 18.30 for de minste.
Fellesstart for senior (herrer og damer) ca. kl. 18.45.
Påmelding fra 17.30 til 18.15.
Første renn går i fri og deretter annenhver gang med fri og klassisk. Egen trimklasse
uten tidtaking for både unge og gamle. Åpen «kiosk» med salg av pølse m/brød, kaffe
og kaker.
Kveldens trimmer trekkes hver kveld, og disse er med i trekkingen til årets trimmer!!
Kuldegrensen er -12. Ved evt. avlysning pga. dårlig vær eller kulde, settes det opp
beskjed på skole og barnehage innen 14.00, og det blir lagt ut på www.lierne-il.no
Startkontingent for hele karusellen:
Barn: kr 100,Voksne: kr 150,Familie: kr 300,-

Velkommen!!!!!

Lierne IL, ski, aktivitetsgruppe Nordli
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ÅRSMØTE I SØRLI HELSELAG
på Aktivitetssentret mandag den 14. mars 2016 kl 18.00.
Saker som ønskes tatt opp på møtet må leveres til styret innen 7. mars.
Velkommen!
Sørli Helselag

ÅRSMØTE I LHL LIERNE FOR 2015
Torsdag 10. mars 2016 blir det årsmøte på Li-vert’n. Saker som dere ønsker å ta opp,
bes sendt Harald Bakken innen torsdag 18. februar. Dette er ei foreløpig orientering.
LHL Lierne

ÅRSMØTE I LIERNE IL
holdes onsdag 17. februar 2016 kl. 19.00 på Klubbhuset på Gamle Stortangen. Saker
som ønskes tatt opp må sendes styret innen 3. februar. Styret v/ Hans-Petter Gjertsås

LIERNE RØDE KORS
Hjelpekorpsmedlemmer, fornyelse av førstehjelpsprøven 3/2 16 kl 18.00.
Onsdag 3/2 kl 18.00 på Røde kors huset blir det mulighet til å fornye den praktiske
førstehjelpsprøven. Før du kommer tar du den teoretiske prøven på nettet og skriver ut
bestått kursbevis og tar med. Prøven finner du ved å gå inn på www.rodekors.no finn
fram til Ressurser og kurs, (litt ned på siden), trykk på til registrering, der du
registrerer dine opplysninger, deretter vil du motta brukernavn og passord for
innlogging. V/spørsmål ring: 93 66 34 58, Elin Danielsen
Velkommen!
Lierne Røde Kors

SI DIN MENING OM ET NYTT REORGANISERT LIERNE FRITID.
På årsmøtet i Lierne Fritid ble det opprettet en gruppe som skal jobbe med å få på plass
et nytt reorganisert destinasjonsselskap (Visit Lierne)
Det vil være til stor hjelp om så mange som mulig benytter anledningen til å komme
med innspill til hva dette selskapet bør jobbe med.
På nettsiden www.lierne.no ligger det derfor et kort spørreskjema. Gå inn og si din
mening (Det tar bare 5 minutter)
Lierne Fritid v/reorganiseringsgruppa. Gunn Anita Totland

SØRLI INNKJØPSLAG HAR NÅ FÅTT LEID LOKALE
i fjøset/ slakteriet til Nils Erik Østnor.
Vi starter opp der på torsdag 28.01.2016 med foreløbig åpningstid fra kl 19.00 til
20.00. Vareutvalget blir begrenset, men vi skaffer det meste på bestilling.
Et nytt parti sko av selskinn ventes snart inn og selges langt under veiledende
utsalgspris.
Daniel
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DIVERSE
INGEN OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN!

Gunhild

kommer til Lierne
Vi er på kommunehuset, for de som ønsker å treffe oss !
FØRSTE DAG ER 9. februar, så 8. mars -deretter annenhver tirsdag ved behov.
De som ønsker det, kan ta kontakt med Liv for å bli satt opp til rådgivingstime. Ring, så får vi
avklart hva det er du ønsker veiledning i
(Gjødselplan/grovfor/drenering/økonomi/driftsplan/bygg/KSL, plantedyrking eller evt annet)
-så vi får koblet deg opp på riktig rådgiver.
Ikke-medlemmer er også velkommen til å kjøpe tjenester av oss om det er ønskelig,
medlemmer har redusert pris.
Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag, Liv Tømmermo-Reitan 970 47831
-som finnes på kontoret i Røyrvik stort sett på tirsdager!
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Informasjon:
Praktisk bedriftsledelse
-Et samlingsbasert lederprogram, 10 studiepoeng

Fagansvarlig:

Sted:
Samling 1: Heia gjestegård, Grong
Start:
16. februar 2016
Tema:
Ledelse, strategi, økonomistyring
Målgruppe:
Bedriftsledere og mellomledere som har resultatansvar i bedriften.
Arbeidsform
 Samlingsbasert
 Nettverksbygging og erfaringsutveksling
 Undervisning, gruppearbeid og presentasjon
 Oppgaver med relevans fra egen bedrift og lokalmiljø
 Arbeid mellom samlingene med veiledning underveis.
 Eksamen: Prosjektoppgave med innlevering i forbindelse med samling 4
 Fullført eksamen gir 10
studiepoeng. http://www.hint.no/studietilbud/emnebeskrivelse/oeko932_praktisk_bedriftsledelse/(sme_nid)/12264
Pris:
Studieprogram: kr 16.000 (Lierne Utvikling vil dekke deler av dette,
fordelingsnøkkel etter antall deltakere)
Overnatting/servering: ca kr 1.600 pr samling (Dekkes av
deltaker/deltakerbedrift)

Samlingsplan for studieprogrammet 2016
Samling 1:
Samling 2:
Samling 3:
Samlng 4:

16.-17.februar
15.-16.mars
12.-13.april
10.-11. mai

1 ½ dager
1 ½ dager
1 ½ dager
2 dager

Heia gjestgård, Grong
Grong Hotel
Avtales
Avtales

Eksamen: Gjennomføres i forbindelse med samling 4.
Påmeldingsfrist:

1. februar 2016

Programmet er utviklet gjennom
prosjektet

Kompetanseutvikling
Namdal:
o
o
o
o

Kontaktinfo og påmelding:
Tor Erling Inderdal
Daglig leder/programansvarlig
Tlf: 40 47 06 77
Mail: tor@lierneutvikling.no
Følg oss på facebook: www.facebook.com/lierneutvikling

Namsos næringsforening
Namsos industriforening
Skogmo Industripark

og gjennomføres i samarbeid med:
Utviklingskontoret Midtre Namdal,
Lierne Utvikling og Nyskaping i Ytre

