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Uke 43

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Totalt ble det samlet inn kr 75237,- i Lierne Kommune til TV-aksjonen. Mellomtrinnet
ved Stortangen Skole solgte egenprodusert kreklingsaft til aksjonen og fikk inn
kr. 4686,-. Vi vil med dette rette en stor takk til våre bøssebærere og til mellomtrinnet
ved Stortangen Skole for en flott innsats.
Kommunekomiteen for TV-aksjonen;
Bente, Elin, Geir Arne og Lena

FIBER TIL SØRLI
Forsinkelser. Viser til info i Li-Nytt i uke 41.
Vi jobber forløpende opp mot både NTE og Statens Vegvesen og
kommer tilbake med info når det skjer noe mere.

Rådmannen

Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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SPILLEMIDLER
TILSKUDD TIL KULTURANLEGG OG ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK
AKTIVITET
Frist for søknader på spillemidler/tilskudd til kulturanlegg og anlegg for idrett og
fysisk aktivitet er 15. november. Søknaden opprettes på http://www.idrettsanlegg.no.
Søknaden sendes til: Lierne kommune, Oppvekst- og kulturetaten, Heggvollveien 6,
7882 Nordli eller leveres i servicetorget.
For spørsmål, kontakt : Søknadskoordinator Frode Gåsbakk 91 59 72 90
Kulturleder Anki Høgsnes 74 34 34 73 / 92220410.
Oppvekst- og kulturetaten

LIERNE FOLKEBAD- Sesongen 2016-2017
Bassenget i Sørli (første åpningsdag 1. november):
Tirsdager: Kl. 17:00-18:00 Småbarnssvømming, barn under skolealder m/fores.
Kl. 18:00-20:00 Alle
Kl. 20:00-21:00 Vanngymnastikk med instruktør
Søndager: Kl. 17:00-20.00 Alle
På grunn av nedgang av besøkende på fredager det siste året, tar vi en prøveperiode
med åpent basseng på søndager frem til jul.
Bassenget i Nordli:
Bassenget i Nordli stengt på ubestemt tid p.g.a skader på fliser. Videre
informasjon kommer.
Billettpriser:
Barn under skolealder: Gratis
Barn i skolealder: Kr 30,Voksne
kr 60,Pensjonister:
Kr 30,Familiebillett
kr 100,Kun badstue:
Kr 60,- (dette gjelder også de som benytter seg av badstua etter
trening) Velkommen til en ny badesesong!
Oppvekst- og kulturetaten

UNG KULTUR MØTES 2017
I samarbeid mellom Lierne og Røyrvik - går lokalmønstring UKM
av stabelen på Røyrvik samfunnshus lørdag 28. januar 2017.
Alle ungdommer fra 10 år og oppover kan melde seg på. Gå inn på på:
www.ukm.no for informasjon eller ta kontakt med en av oss i komiteen.
Påmeldingen åpnes 1.desember 2016.
Mer info om dette senere!
Hilsen UKM-komitéen: Anki Høgsnes, 92 22 04 10
eva.hogsnes@lierne.kommune.no
Nina Fossland, 93 85 34 63
nfossland@hotmail.com
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LEDIG 99,4 % STILLING SOM VERNEPLEIER /HELSEFAGLIG
HØGSKOLEUTDANNING INKLUDERT GRUPPELEDER VED TO
OMSORGSBOLIGER MED HELDØGNS PLEIE OG
OMSORGSTJENESTER, BJØRKLUND
Helse og omsorgsetaten har ledig 99,4 % fast stilling som fortrinnsvis vernepleier ved
Bjørklund 3 og 5, omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorgstjenester. I stillingen
ligger også ansvaret som gruppeleder på enhetene.
Arbeidet består i brukeroppfølging med vakter fordelt i turnus, som inneholder
døgnvakter med arbeid hver tredje helg. Døgnvaktene starter kl. 14.15 og avsluttes
påfølgende døgn kl. 14.30. Fra klokken 23.00-07.00 er det hvilende vakt og ved
hvilende vakt er lønnsutbetalingen 1/3 timelønn. Det vil si at for stillingen er total
lønnsprosent 78,3 %. I tillegg kommer gruppeledertillegg.
Som gruppeleder har du ansvar for:
- Turnus
- Personell
- Medansvarlig for rasjonell drift
Vi søker deg som er:
- Utdannet vernepleier. Andre høgskolestillinger kan vurderes
- Har erfaring med å utarbeide turnus
- Er fleksibel og løsningsorientert
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Stillingen er ledig fra 1. desember.
Spørsmål til stillingen rettes til enhetsleder Omsorgstjenester Elin Danielsen,
på tlf. 74343522 / mail elin.danielsen@lierne.kommune.no
Søknad sendes elektronisk via hjemmesida til Lierne kommune;
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 vurderes.
SØKNADSFRIST: 7. november 2016

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
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INFLUENSAVAKSINERING sesongen 2016/ 2017
Vaksine mot sesonginfluensa anbefales spesielt til følgende grupper:
- Alle fra fylte 65 år.
- Beboere i sykehjem og aldersboliger
- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
- Barn og voksne med:
 diabetes mellitus, type 1 og 2
 kronisk luftveissykdom
 kronisk hjerte-/karsykdom
 kronisk leversvikt
 kronisk nyresvikt
 kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 nedsatt immunforsvar
 svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege
Hvis ønskelig kan det vaksineres mot lungebetennelse.
Det blir vaksinering ved:
Lierne Helsestasjon/Helsesenter:
Fredag 28. oktober kl. 09.00 – 14.00.
Onsdag 09. november kl. 09.00 – 14.00.
Egenandel influensavaksine kr 113,-. Ingen timebestilling, vi tar etter tur.
Skulle det ikke passe å ta vaksinen på oppsatt tidspunkt, kan du avtale annen tid ved å
ringe Helsestasjon/Helsesenteret på tlf. 74343507/ 74353500.
Helse -og Omsorgsetaten, helsestasjon

KIRKE
Søndag 30. oktober: Kl. 11.00 Menighetsdag på Häggblomman i Häggsjøvik.
Lennart Berggren forteller og synger Einar Ekberg-sanger.
Pause. Gudstjeneste.
Søndag 06. november: Kl. 14.00 (merk tiden) Gudstjeneste i Sørli Kirke. Dåp.

LAG OG FORENINGER
ETISK AFTEN - MEDLEMSKVELD UDF LIERNE
Mandag 31. oktober kl. 18 er det medlemskveld på Gale-rie. Fylkesleder Bjørn Wiik
kommer og leder oss gjennom kvelden, med etiske diskusjoner. Det serveres mat
etterpå. Påmelding til Ann-Helen (48251917), Oddny (90984332) eller
Ellinor (91871987), (evt. på arbeidsplassen) innen torsdag 27. oktober.
Velkommen alle sammen!
Vennlig hilsen Utdanningsforbundet Lierne
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OBS!! BINGOEN PÅ SØRLI SAMFUNNSHUS 13.11.2016 ER
AVLYST.. MEN !!
Jule Grendehus har fått tillatelse fra styret til prøve oss på bingo den dagen
kl. 18.00 (mrk tidspkt.)
Det blir kaffesalg, loddsalg og toradermusikk i pausen.
Ettersom bingoene på samfunnshuset har gått med underskudd etter sommeren så har
vi fått sponset 4 stk. gavekort kr 1000,- fra Joker Lierne på Stormberg-klær! Alle andre
vinster blir som før.
Vinst-sum: 9000,- + gavekort 4000,Håper mange kommer og har en trivelig stund sammen med oss på grendehuset, så
kanskje det blir flere ganger, og da med ordinære vinster!!
Velkommen store og små!
Arr: Jule Grendehus (Sørli Samf.hus)

BINGO
På Kveli Samfunnshus søndag 30. oktober kl.19.00
Velkommen!

Kveli Samfunnshus

NORDLI PENSJONISTLAG HAR MEDLEMSMØTE PÅ
FRIVILLIGSENTRALEN
Tirsdag den 15/11 kl. 12.00.
Eit vanleg medlemsmøte med bevertning, loddsalg og tre viktige saker som skal
diskuteres, samt planlegging av aktiviteter på tirsdager fremover.
Vi har årets julebord på Holand lørdag den 3. desember kl. 14.00.
Hjerteleg velkommen!
Styret

KORKONSERT!
Lørdag 29. oktober kl. 19.00 på Lierne Samfunnshus
Da blir det mye sang av:
Grong blandakor, Likærækoret, Nordli sangkor
Li-Vert’n serverer Li-snadderbuffé. Alle rettigheter.
Konsert kr 150,- Buffé kr 200,-

TAKK TIL ALLE SOM BESØKTE OSS PÅ LØRDAG
OG KJØPTE LODD OG KAFFE! TAKK FOR HJELP
OG GEVINSTER!
Vinnere av Ekstratrekning for de som vant på lodd som endte på 3 og 7
ble: Ellbjørg Aagård, Isa Gjertsås Larsen, Irene Nymann, Solveig Lillemark,
Dagrun Westgård, Even Emil Haugereid, Ole Martin Nordgård, Elsbeth Strøm,
Karl Audun Fagerli, Lena Gjertsås, Kjell Urdshals, Vegard Hals, Josta T. Aamo.
Nordli Kvinne- og Familielag og Lierne Frivilligsentral
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STYRET I TUNNSJØ SAMFUNNSHUS INVITERER TIL
BYGDEMØTE PÅ HUSET
Mandag 31. okt. kl. 19.00. Saker til møtet: Diskusjon ang. plassering av
" havdalsriket" (grillhuset). Div. info/orientering fra styret. Kom å gi
innspill/synspunkt til oss! Vi spanderer kaffe.
Styret

ÅRSMØTE LIERNE SKYTTERLAG
Årsmøtet holdes på Sørli Samfunnshus fredag 25. nov 2016 kl. 19.oo.
I tillegg til de vanlige årsmøtesakene skal årsmøtet bestemme om vi skal
bygge et nytt baneanlegg ved Mattistjønnveien som ligger mellom Aune og Åsen.
Saksliste, årsmelding og informasjon vedrørende nytt baneanlegg blir lagt ut på
Facebooksiden til Lierne skytterlag.
Er det saker dere vil vi skal ta opp på årsmøtet må dere gi beskjed skriftlig pr. brev
eller som E-post til leder innen 9. nov 2016.
Håkon Totland Kvamsveien 268, 7884 Sørli.
Tlf. 48126352
Mail: hakon.totland@hotmail.no
Håkon Totland, leder

DIVERSE

SPAREBØSSETØMMING
Mandag 31.10.16 mellom kl. 10.00 og kl.18.00 og tirsdag 01.11.16 mellom
kl. 09.00 og kl. 14.30 kan du komme til banken for å tømme sparegrisen din.
Alle barna som tømmer sparegrisen får en kinobillett av oss.
I vår tegnekonkurransen «Del din drøm» kan du vinne fine premier. Drømmer kan
være store eller små – og alle har vi forskjellige drømmer.
Ta med en tegning av din drøm, eller tegn den når du er innom banken.
Ønsker ingen oppmerksomhet på dagen 1.11.

Jorunn

Jeg slutter nå opp med preparering av elghorn.
Det betyr at jeg ikke tar imot flere elghorn fremover. De som allerede har kommet inn
gjør jeg ferdig.
Hilsen Rolf Ingebrigt Eide
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SNART JUL!
Lillians Lune Rede er nå fylt opp med ny kunst, og masse billig julestasj/nisser.
Mvh Lillian

ENGLAGAARD SJOKOLADE
Vi har Hallowen-pyntet butikken, rotter på toalettet og
flaggermus i gardinene.
Helst ikke kom innom, for det er så skummelt nå at det
nesten ikke går an. Kom på eget ansvar!!
Onsdag 2. november klokka 18:15 ønskes hekser og
trollmenn velkommen til heksedans!
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