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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

LIERNE SENTERPARTI
Medlemmer i Lierne Senterparti inviteres til åpent møte på Lierne samfunnshus
tirsdag 20. september kl. 19 30.
Til behandling:
Nominasjon av kandidater til Nord-Trøndelag Senterparti`s liste til
Stortingsvalget 2017.
Valg av 2 utsendinger til nominasjonsmøte.
Enkel servering. Velkommen!
For styret: Arnodd Lillemark, leder.

LIERNE ARBEIDERPARTI
Medlemsmøte
På Lissalen i Lierne Samfunnshus torsdag 22. september kl. 19.00
1. Nominasjonsprosessen for stortingsvalget i 2017
2. Politiske saker.
3. Åpen post.

Styret

Informasjon om CWD - Skrantesjuke hos hjortevilt finnes nå på kommunens
hjemmeside:
www.lierne.kommune.no
Mvh Viltnemnda i Lierne
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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KOMMUNEKASSEN ER STENGT FØLGENDE DAGER GRUNNET
OPPLÆRING I NYTT ØKONOMISYSTEM:
Mandag 19. september
Mandag 3. oktober
Tirsdag 4. oktober
Mandag 10. oktober
Mandag 31. oktober

Tirsdag 1. november
Onsdag 9. november
Mandag 14. november
Tirsdag 15. november
Onsdag 30. november
Kommunekassen v/Carita Liljefjäll

MARKERES I NORDLI TORSDAG 22. SEPTEMBER.
Lierne folkebibliotek og Lierne Frivilligsentral inviterer til Seniorsurf på
Frivilligsentralen i Nordli torsdag 22. september kl. 10.00-13.00.
Årets Seniorsurf har slektsforskning som tema. Harald Bakken kommer og deler med
seg av sine erfaringer med slektsforskning.
Ta med egen bærbar hvis du har det. Les mer om Seniornett på http://seniornett.no
Kaffe m/ nåkkå atåt bli å få kjøpt.
VELKOMMEN!
Lierne folkebibliotek og Lierne Frivilligsentral

MOTORFERDSEL
MØTEDATO

FRIST FOR INNLEVERING AV
SØKNAD

28. september 2016

19. september 2016

12. oktober 2016

28. september 2016

9. november 2016

26. oktober 2016

Takk til dere søkere for hyggelige og imøtegående spørsmål og tilbakemeldinger. Vil
minne om disse punktene:
 Søknader som gjelder til egen hytte behandles ikke i motorferdselutvalget. De
behandles administrativt.
 For at kommunen skal kunne behandle motorferdselsøknadene på en effektiv
måte er det viktig at søkerne hjelper til med å opplyse søknaden så godt som
mulig.
 Vær presis når dere skriver inn kjøreformål og hyttas gnr/bnr. Mangler som går
igjen er manglende eller dårlig kart og manglende gård- og bruksnummer.
Plan- og utviklingsetaten
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Lierne Eldreråd inviterer til
DAGMØTE FOR ELDRE
Sted: Sørli Samfunnshus
Dato: 14. september
Kl.: 10.00 – 14.00
Program:
Kl. 10.00 Åpning

Leder Lierne Eldreråd,
Mari-Anne Freland

Kl. 10.30
Kl. 10.45
Kl. 11.15

Velkomsthilsen
Ordfører Bente Estil
Informasjon fra Rådmannen
Karl Audun Fagerli
Orientering fra Helse og omsorgsetaten
Edith B. Valfridsson
Orientering fra plan og byggekomiteen Lierne Helsetun
Plan og byggekomite

Kl. 11.30
Kl. 12.00
Kl. 12.45

Kulturelt innslag
Kaffe
Helsefremmende tiltak i heimen

Fysioterapeut
Turid Solum Gjertsås
Ergoterapeut
Lisa Tøfting Madsen

Kl. 14.00 Vel hjem!
Skyss for å komme på møtet koordineres av Jonar Estil og Kjell Urdshals
Jonar Estil, tlf: 91 85 89 42
Kjell Urdshals, tlf: 90 52 74 32
Skyss må bestilles dagen i forveien innen klokka 12.00.
Lierne Eldreråd

Husk å besøke www.lierne.no. Der ligger det også en kalender som viser hva som skjer i
Lierne.
Merker du dine bilder på instagram med #Lierne kommer bildene på hjemmesiden

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

KIRKE
Lørdag 17. september: Gudstjeneste i Nordli Kirke med konfirmantpresentasjon,
umiddelbart etter kirketeatret kl. 16.00.
Velkommen også til samling på Menighetshuset kl. 14.00 med bevertning, loddsalg og
sang.
Lørdag 24. september: Gudstjeneste i Sørli Kirke med konfirmantpresentasjon
kl. 16.00.
Prest Martin Ottoson har telefon 0046 702441066
Kirkevergen har telefon 95026518
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LAG OG FORENINGER
BINGO
På Sørli Samfunnshus søndag 18. september kl. 19.00.

NORDLI SANGKOR
Starter øvelsene på Nordli Menighetshus, MANDAG 19. september kl. 1900.
Alle gamle og NYE sangere er hjertelig velkomne!
Leder/dirigent

AKTIVITETSDAGEN/STRIKKEKAFÉEN
Onsdag 14. sept. flyttes til TORSDAG 15. SEPT.
Dette p.g.a. dagmøte for eldre som er onsdag 14. sept.

HØRINGSBREV – RETNINGSLINJER FOR
ULIKE ROLLER I LIERNE IL
Lierne IL har som mål å utarbeide forventninger og retningslinjer for både
ledere/trenere, utøvere og foreldre. For trenere og foreldre omhandler dette i hovedsak
hvordan vi ønsker at voksenrollen skal utføres sammen med våre barn og unge. For
utøverne omhandler retningslinjene i hovedsak om respekt og fair play. Det er også et
mål om at retningslinjene skal samsvare med kommunens forebyggende plan for barn
og unge.
Idrettslaget ønsker gjerne innspill på våre retningslinjer, og legger derfor ut dem på
høring blant våre medlemmer. Retningslinjene skal vedtas i styret senere i høst. Lierne
IL kommer til å invitere til temakveld senere i høst i forbindelse med at retningslinjene
skal iverksettes i våre aktiviteter. Utkastene finnes på nettsidene til Lierne IL –
www.lierne-il.no.
Innspill kan sendes til idrettslagets e-postadresse: post@lierne-il.no med frist
10. oktober. Høringsinnspill kan gis både av individuelle personer og grupper.
Styret i Lierne IL

KJÆRE DANSEVENNER
Neste seniordans blir mandag 19. september kl. 18.00 på Sørli Samfunnshus. Vi
ønsker spesielt nye dansere hjertelig velkommen!
Lierne Seniordans
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NORDLI PENSJONISTLAG
Medlemsmøte på Menighetshuset tirsdag 20. september kl. 12.00. Orientering om
aktiviteter som har vært, og planer fremover ut året. Gunnar Halbostad kommer og
underholder oss på Lierne Helsetun kl. 13.00 og på Menighetshuset etterpå.
Matservering-loddsalg-gevinster mottas med takk. Blant gevinster hittil: Tyttebær,
multer og blåbær. Hjertelig velkommen!
Styret

MØTE SAMLINGER!
Lars Egil Fredriksen forkynner fra Bibelen. 20. september kl. 18.00 hos Eli og Odd i
Aunet. 21. og 22. september på Nordli Menighetshus kl. 18.00
Kollekt til misjonens arbeid. Alle velkommen!
Arr: Fjellblomsten misjonsforening NLM

DIVERSE
FINNLI TRENINGSENTER
Me start me SPINNING måndan ætt høstferin den 17. oktober.
Ungdommer i skolealder fe vårrå me foreldre gratis ein dag fer vukku på organisert
trening, altså spinning. De forutsætt at foreldran hi gyldig treningskort.
Treningskort fer ungdommer under 16 år er halv pris. Foreldre er ansvarlig og må
vårrå me, å hå gyldig treningskort.
Kommune ansatte hi 20% billigar, men må krev refusjon sjøl frå Lierne Kommune
v/ Rita Gjertsås. LHL medlemmer hi 30% billigar, men må krev refusjon sjøl tå LHL.
Treningskort fe dåkk kjøpt på Joker Lierne.
Da ønsk me gamle og nye medlemma HJERTE-lig velkømmin te en ny innetrenings
sesong. PS. e de nån som hi nå ønska i forhold te trening, f.eks styrkesirkel, aerobikk,
sumba, stepp, bodypump eller nå anna. Ta jern kontakt me ein tå oss i styret som
e : Ørjan Sundvik, Harald Bakken, John Arne Vestnor, Tor Arne Moen, John Helge
Inderdal å Åse Tangen.

MANDELPOTETER
Til salgs. Tlf. 41568092

Sten

MANDELPOTET
Og ferske grønnsaker selges onsdag den 14.09. 2016 kl. 11.30
Parkeringen ved kommunehuset. Siste tur for i år.
Ønsker ingen oppmerksomhet på dagen.

Frostabilen
Astrid

LEDIG HUSROM!
Nå har du muligheten til å flytte til Devika mens du fortsatt er oppreist og i fullt vigør.
Vi har en fin leilighet på 120 m2 til leie f.o.m 01.10.16. Strøm og internett inkl.
Ring eller send melding ved interesse. Bjørn 45610900 / Dora 97108093.
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avd. Lierne har
5-årsjubileum i 2016!
Det feirer vi med åpen dag tirsdag 20. september i Namas sine lokaler i kjelleren
på Bolling Corona-bygget mellom kl. 10:00 og 14:00 
Alle er hjertelig velkomne til å se og høre hva vi driver på med- og feire sammen
med oss! Vi serverer kaffe, jubileumskake og Namasbakst hele dagen!
Velkomne skal dere være!

LEIESKJÆRING AV ELG
Li-Snadder tar imot elg til leieskjæring i år som tidligere.
Vi tar imot elgen hel m/skinn, anbefaler alle jaktlag å komme fortest mulig med elgen
for å få best kvalitet på kjøttet. Elgen blir flådd, og dere får vite vekten i løpet av kort
tid etterpå.
OBS. Eldre dyr som skal gjennom lokalene våre, må kontrolleres for (CWD)
hjortesykdom. Derfor må alle komme til oss med elgen fortløpende med hode på
elgen, slik at vi kan sende inn prøver til mattilsynet.
Det er karantenetid på all elg til prøvene er godkjent. (ca. 3 dager sier de.)
Derfor vil det ta lengre tid før vi får skjært ned elgen og plassen kan bli et lite problem
hvis det kommer mye elg samtidig.
Håper alle kan hjelpe til å formidle denne informasjonen til flest mulig jaktlag, slik at
det kan gjennomføres best mulig for deres og vår egen del.
Priser for leieskjæring:
30 kr. pr. kg. (ferdig vakuumpakket, og merket i normale stykningsdeler)
Biff, steik, kjøttdeig, grytekjøtt, kålstappekjøtt, filet, entrecote
Flåing:
Kalv:
600,- pr. stk
1 1/2 åring +: 800,- pr. stk
- Vi kan fryse ned kjøttet for lagring når det er ferdig skåret.
- Vi kan lage farse for de som vil ha det.
Er det andre ting dere lurer på er det bare å ta kontakt med Ole Ivar Ness eller Runar
Bertnum.
Li-Snadder AS
Runar Bertnum
v/Ole Ivar Ness
mob. 99493256
mob.47903286
lisnadder@gmail.com
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