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Uke 1

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

LIERNE FOLKEBAD 2017
Bassenget i Sørli
Tirsdager: kl 17:00-18:00
kl 18:00-20:00
kl 20:00-21:00

Småbarnssvømming, barn under skolealder m/fores.
Alle
Vanngymnastikk med instruktør

Torsdager: kl 18:00-20:00
kl 20:00-21:00

Alle
Voksne over grunnskolealder
Oppvekst- og kulturetaten

JULETREFEST PÅ LIERNE HELSETUN
kantina 8. januar 2017 kl 16.00. Sangkoret deltar. Velkommen!
Lierne Helsetun

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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Ung Kultur Møtes
2017
Lokalmønstring UKM går av stabelen på
Røyrvik samfunnshus lørdag 28. januar 2017. Alle ungdommer fra 10 år og oppover kan melde seg på.
Minner om påmelding til UKM!
Gå inn på www.ukm.no for å melde deg på. Eller ta kontakt med en av oss i komiteen for hjelp og
informasjon.
Frist for å melde seg på er 20. januar 2017.
Hilsen UKM-komitéen:

Anki Høgsnes, 92 22 04 10
eva.hogsnes@lierne.kommune.no
Nina Fossland
93 85 34 63
nfossland@hotmail.com

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 8. januar:

Ingen Gudstjeneste i Lierne

Søndag 15. januar:

Ingen Gudstjeneste i Lierne

Søndag 22. januar:

Gudstjeneste i Nordli kirke kl 11.00

Martin Ottoson er nå tilsatt som Sogneprest i Lierne og Røyrvik, og nås på
mobil nr. 00 46 702223889.

LAG OG FORENINGER
FJELLSTYREFONDET I LIERNE 2017
Fjellstyrene i Lierne har et tilskuddfond for allmennyttige tiltak i Lierne. Alle
personer, lag, foreninger og lignende i Lierne som har planer om å gjennomføre tiltak
som er allmennyttige, kan søke om tilskudd. Skriftlig søknad sendes til Fjellstyrene i
Lierne, 7882 Nordli, eller som e-post til tord@fjellstyrene.no. Søknadsfrist er
20. januar 2017. Husk å skriv kontonummer på søknadene!
Hilsen Fjellstyrene i Lierne

ÅRSMØTE LIERNE SNØSCOOTERKLUBB
fredag 13. januar kl 19.00 på Sørli samfunnshus.

Styret
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SPILLER OG FORELDREMØTE FOTBALL
Ønsker alle spillere og foreldre til møte for de som meldt seg på kretsserie fotball
2017. Det gjelder alle lag. Møtet er på Foajeen ved Stortangen skole. Søndag 8. januar
kl. 18.00.Velkommen!
Lierne IL, Fotball

SKI-INFORMASJON SØRLI
Lysløypekarusellen starter uke 1, onsdag 4. januar. Hver onsdag fremover er det
karusellrenn 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.
INNBETALING TIL Kto 4448.12.20138 Merk innbetaling med navn og evt.
premieønske.
Går du andre dager enn onsdag 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 det, 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, SIL

LIERNE SENIORDANS
Godt nytt danseår! Vi starter opp torsdag 12. januar 2017 kl 18.00 på Sørli
samfunnshus. Årsmøtet blir torsdag 26. januar. Saker som ønskes tatt opp, må leveres
senest 19. januar. Vanlige årsmøtesaker.
Styret

INFO FRA ALLSKOG
Vi møter 2017 med økte virkespriser, og skogindustrien ønsker fortsatt mer lokalt virke.



Har du planer om skogsdrift i år? Ta kontakt med skogbruksleder for kontrahering/ tilbud om
skogsdrift.
Vi tar også imot bestilling av planter, planteoppdrag og ungskogpleieoppdrag for kommende
vår/sommer.

Ønsker alle et Godt Nytt skogbruksår

Skogbruksleder Grete Bruce Tlf: 90 84 90 53
E-post: grete.bruce@allskog.no www.allskog.no

side 4

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

DIVERSE
TUSEN TAKK tè all dåkk som kom i haug meig på 75 årsdan.
Bjørg Eide

ØNSKER INGEN OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN!

Aud Eidesmo

NETTBASERTE STUDIETILBUD VÅREN 2017 - Søknadsfrist fredag!
Følgende enkeltemner kjøres i vårsemesteret i regi av Folkeuniversitetet / NORD Universitet med
søknadsfrist fredag 05.01.17:
* Strategi - 7,5 studiepoeng
* Prosjektledelse - 7,5 sp.
* Finansiering og investering - 7,5 sp.
* Praktisk økonomi - 7,5 sp.
* Praktisk ledelse - 15 sp.
* Regnskap - 7,5 sp.
* Arbeidsrett 1 - 7,5 sp.
* Arbeidsrett 2 - 7,5 sp.
Fagene er spesielt relevant for næringslivet, og bedrifter kan søke om tilskudd til deler av
studieavgifta. Les mer om emnene på www.fuvidere.no. Vi jobber med å legge til rette for
kollegalæring ved at man kan samles på skolene i Sørli og Nordli både for å delta på samlinger, se
undervisningsfilmene og jobbe sammen. Alt skjer via nett - også eksamensavvikling. Kontakt
prosjektleder Einar Kvemo / tlf. 97745588 / einar@kvemo.no for mer informasjon.
Lierne Utvikling, Prosjekt Studiested Lierne

