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Uke 8

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

LI-MARTNAN 2016
Etter stor oppslutning med mange positive og gode innspill på idémøtet 3. februar er
det ingen tvil: Det blir martna i år også!
Den vil bli arrangert tradisjonen tro siste helga i juli, på museumsområdet i Mebygda.
Martnaskomitéen er i full gang med å sy sammen et program, og knytte til seg
frivillige, både lag og enkeltpersoner, som kan tenke seg å bidra under martnas-dagan.
I den forbindelse inviterer vi alle lag og organisasjoner fra hele kommunen som kan
tenke seg å bidra under martnan til et fellesmøte på Sørli samfunnshus mandag
14. mars kl. 18.00.
Der vil vi presentere hvordan vi ser for oss programmet i grove trekk, og gå gjennom
hvilke oppgaver vi ønsker oss hjelp til å løse. Vi håper mange har lyst til å hjelpe oss
med å lage et flott arrangement!
Martnaskomitéen

LENSMANNSKONTORET ER STENGT
onsdag, torsdag og fredag i uke 8.
Ønskes kontakt med politiet ring 02800.
Lensmannskontoret
LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

side 2

STATUS PÅ BASSENG I NORDLI
SINTEF har laget en foreløpig rapport som skal forsøke å avdekke årsaken til at
flisene løsnet i bassenget.
Som bassengeier føler vi at det er viktig å få avdekket årsak før vi skal begynne å
reparere bassenget igjen.
Årsakene til at dette har skjedd, er sammensatt av flere mulige kilder; endringer i
temperatur, nedtapping, svinn i betongen, vannkvalitet…mm.
Som mange sikkert har skjønt, blir ikke bassenget i Nordli åpnet denne sesongen.
Men vi satser på å få fikset bassenget i sommer, så det er klart til neste sesong.
For å kompensere det manglende badetilbudet, vil vi forsøke å åpne tidligere til høsten.
Plan- og utviklingsetaten

TIL INNEHAVERE AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLING I
LIERNE
Husk å sende inn omsetningsoppgavene for år 2015. Frist 01.03.2016
Lierne kommune, omsorgsetaten, 7882 NORDLI.
Omsorgsetaten

FERIEVIKARER HELSE- OG OMSORGSETATEN/RENHOLD 2016
Helse- og omsorgsetaten og renhold har behov for ferievikarer sommeren 2016 på følgende
steder:
Lierne Helsetun, sykehjem
Lierne Helsetun, kjøkken
Lierne Helsetun, vaskeri
Legekontoret
Åpen omsorg/hjemmehjelp
Psykiatribolig
Boliger for funksjonshemmede
Renholdere på Helsetunet, adm.bygg, Nordli og Sørli barnehage m.v.
For å dekke vårt behov trenger vi assistenter, helsefagarbeidere, vernepleiere, helsesekretærer og
sykepleiere. Egen avlønning til verne- og sykepleiestudenter. Vikarer må fortrinnsvis ha fylt 18
år for å kunne arbeide i pleierelaterte oppgaver, så fremt du ikke har gått 2. året på v.g.skole
helsefagarbeider og blir 18 år i løpet av 2016. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Det vil måtte påregnes arbeid annen hver helg (ikke hjemmehjelp, renhold, helsesekretær og
vaskeri). Du må selv sørge for å bytte helger, dersom oppsatt turnus ikke passer.
Prioriter i søknaden hvor du ønsker å arbeide, og i hvilket tidsrom. Hovedferien skal avvikles
mellom uke 26 og uke 33. De som kan arbeide hele perioden vil bli prioritert.
Spørsmål kan rettes til helse- og omsorgskontoret, tlf. 74 34 34 50, eller til renholdsleder Berit
Ness, tlf. 99 24 52 61. Ansettelse og avlønning skjer på vanlige kommunale vilkår.
Kun elektroniske søknader blir vurdert.
Merk at søknadsskjema må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og
arbeidserfaring. Det er det som står i søknaden som vil bli vurdert.
Elektronisk søknadsskjema finner du på www.lierne.kommune.no
Faste ansatte som ønsker utvidet stilling i perioden uke 26 -33, må også levere elektronisk
søknad.
Søknadsfrist 1. mars 2016.
Helse- og omsorgsetaten/renholdsleder
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SPINNING I NORDLI
Mot påske satser vi kun på 1 dag pr. uke, da det er lite oppmøte onsdager!
UKE 9-11:
MANDAGER Kl
18.00

Pyramide- /PULSspinn

Anne-Lise uke 9 / Madde uke 10 og
11
VELKOMMEN TIL SPINNING!

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 28. februar:
Gudstjeneste i Sørli kirke kl. 11.00. Dåp. Kirkekaffe.
Menighetens årsmøte.
Søndag 6. mars:
Ingen gudstjeneste i Lierne.
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.

LAG OG FORENINGER
ÅRSMØTE FOR JULE OG SKÅLE VELFORENING
(VEGLYSFORENINGA) OG JULE GRENDEHUS
tirsdag 8/3 kl 19.00 på Jule Grendehus er det årsmøte for Velforening. Ca kl 20.30
fortsetter vi med årsmøte for Jule Grendehus. Vanlige årsmøte saker. Saker som
ønskes tatt opp sendes: Velforening v/Grete Bruce, Jule Grendehus v/Elin Danielsen.
Kaffe spanderes. Velkommen!
Styret

HUSK ÅRSMØTE I RØDE KORS LIERNE
mandag 29/2 2016 kl 19.00 på Røde kors huset.
Vanlige årsmøte saker. Kaffe m/noe til spanderes.

Røde kors Lierne

ÅRSMØTE UL GÅ-PÅ
Det blir avholdt årsmøte i Ungdomslaget Gå-på fredag den 4. mars kl 18.00 på
Gale-Rie i Sandvika. Alle som har betalt årskontingent for 2015/2016 har møterett.
Saker som ønskes behandlet i tillegg til ordinære årsmøtesaker må meldes inn til
Reidar Rødli (909 22 912 eller reidar.rodli@gmail.com) innen fredag 26. februar.
Årsregnskap og Årsmelding kan fås ved henvendelse til Reidar.
Styret i UL Gå-på
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FROSKVIKENS PRO ØNSKER
Sørli og Nordli pensjonistforeninger velkommen til fest på Saga Gäddede lørdag den
5. mars kl 17.00 til middag og dans.
Musikk: Hasse Tor m/ Ruben
Påmelding senest 28.02 til Liv Aspnes 74 33 91 87/975 35 912 eller Halvard Skåle
922 73 242 Dagrunn Austheim 917 63 620.

Lierne IL, Ski ønsker velkommen til
NTE – Cup V
Rennet er for aldersgruppen 8 år og eldre.
Rennet arrangeres som NTE-Cup for klassene 13 år - 16 år.
Tid:
Lørdag 5. mars 2016. Første start kl 12.00 ved Liernehallen
Øvelse:
Langrenn, klassisk.
Klasser/distanser:
J/G 8-10 år: 1 km
J/G 11-12 år: 2 km
J/G 13-14 år: 3 km
J/G 15-16 år: 5 km
K 17 - K senior: 5 km
M 17 – M senior: 10 km
Påmelding:
Online påmelding via www.minidrett.no eller til påmeldingsansvarlig Leo Grubbmo , legru@online.no , tlf. 916 65 731
INNEN ONSDAG 02. MARS.

Velkommen til skirenn!

Jenter 19 skal til Sogn og Fjordane (Sandane) for å kjempe om NM-medaljer, 4.-6.
mars!
Vi har startet en runde for å sponse turen, men tror ikke at vi når alle bedrifter på vår
ringerunde. Derfor ønsker vi å be, både bedrifter og private, om en liten «skjerv» til
vår satsing.
Beløp kan settes inn på kontonr: 4448.12.20200, og merkes med «NM». Skriv gjerne
avsender, slik at vi kan få TAKKE dere skikkelig.
Bedrifter vil takkes i annonse i både Namdals- og Trønderavisa, samt Li-Nytt!
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STIFTELSESMØTE LIERNE NÆRINGSFORENING 1. MARS I SØRLI
Fra flere hold har det kommet ønske om å gjenopprette Lierne næringsforening slik
den fungerte før den ble slått sammen med Lierne Fritid. Målet med å stifte
næringsforening på nytt er å styrke næringslivet i Lierne og få til et godt samarbeid
mellom de næringsdrivende i kommunen. Vi håper at flest mulig møter på
stiftelsesmøte på Sørli samfunnshus tirsdag 1. mars kl. 19.00.
På stiftelsesmøtet skal det velges styre, vedtas vedtekter og fastsettes
medlemskontingent.
Etter den formelle stiftelsen blir det åpen diskusjon om hvorledes næringsforeningen
skal drives og hvilke oppgaver den skal påta seg.
John Olav Vestgård

DIVERSE
HAR DU VONDT I KROPPEN?
OMIC Naprapat Terje tar i mot pasienter på Ritas Salong.
Torsdag 25. februar, tirsdag 1. mars og torsdag 10. mars.
For mer info, se vår hjemmeside: www.omicnaprapat.no
Lik oss gjerne på vår facebookside for oppdateringer av nyheter, tilbud etc.
Time bestilles på telefon 406 01 404.

Mvh OMIC Naprapati

KAFFE PÅ STEINBAKST
fredag den 26. februar kl 18.00 til 20.00. Vi baker mjukbrød den kvelden.
Steinbakst DA

ÅRSMØTE 2015 LIERNE FRIVILLIGSENTRAL
TORSDAG 17. MARS 2015 kl 18.00
PÅ LIERNE FRIVILLIGSENTRAL
(Frist for innsending av saker 5. mars til Lierne Frivilligsentral, Vaajmavegen 4, 7882 Nordli.)

Gale-rie's program i vinterferien:
Onsdag 24.Februar - Laksjøpilken 2016 18-21
Fredag 26. Februar - Laksjøpilken 2016 - Pub 18-24
Lørdag 27. LørdagsCafe og kl 15.00, konsert på loftet med
Anna Lundquist Langen og John Arne Langen! 150 kr inngang!
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