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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
STORTINGS- OG
SAMETINGSVALG
2017
FORHÅNDSSTEMMEGIVNING

KUNNGJØRING OM TIDLIGSTEMMEGIVNING
Fra mandag 3. juli kan du avgi stemme til høstens Stortings- og sametingsvalg.
Muligheten til å stemme gjelder alle velgere både innenriks og utenriks.
De som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære
forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan fra 3. juli til 9. august avgi
tidligstemme
Syke og uføre kan sende søknad til kommunen om å få stemme hjemme. Du kan
forhåndsstemme helt fram til 11. september
Slik fungerer ordningen:
Tidligstemme kan avgis i en hvilken som helst kommune fra 3. juli.
Du må ta kontakt med kommunen på tlf.nr. 74 34 34 00, for å avtale tid for å
stemme i tidligstemmeperioden. I Lierne kommune kan det skje innenfor ordinær
kontortid kl. 08.00-15.30 på Lierne servicetorg.
Husk å ta med deg legitimasjon når du skal stemme.
Lierne Valgstyre

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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LEDIG VIKARIAT 16,43 % STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I
LIERNE KOMMUNE FRA D.D TIL 30/4 18.
Helse og omsorgsetaten har ledig vikariat på 16,43 % stilling ved hjemmebaserte tjenester.
Vi søker deg som er
-

Helsefagarbeider
Er fleksibel
Har kjørekort, klasse B

Du vil arbeide i turnus med hver tredje helg.
Spørsmål til stillingen rettes til enhetsleder Omsorgstjenester Elin Danielsen, på tlf. 74343458 / 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: 30. juli 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIERNE KOMMUNE SØKER ETTER ERGOTERAPEUT I 50 %
STILLING, VIKARIAT
Er du ergoterapeuten som kan tre inn i et vikariat fra 1. august 2017 til 31. juli 2018.
Arbeidsområder:


Forebyggende/helsefremmende arbeid. Samarbeide med fysioterapeut og hjemmebaserte tjenester





ved Hverdagsrehabilitering.
Vurdering og kartlegging av funksjon og behov. Hjemmeboende, sykehjem, skole, arbeidsplass.
Veiledning/tilrettelegging/tilpasning. Eks. Bolig, bil, skole, barnehage, arbeidsplass.
Rehabilitering etter sykdom/skade.

Vi søker:
Offentlig godkjent ergoterapeut med:





Erfaring fra kommunehelsetjeneste
Gode samarbeidsevner og positiv holdning
Interesse for tverrfaglig samarbeid
Gjerne erfaring med Hverdagsrehabilitering

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr:
Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling
Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lover, overenskomster og reglement gjeldende for Lierne
kommune.
Spørsmål til stillingen rettes til helse og omsorgssjef Edith Bruvoll Valfridsson, tlf. 95 79 94 75 /
mail edith.valfridsson@lierne.kommune.no
Søknad sendes elektronisk via hjemmesiden 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: 30. juli 2017
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UTGIVELSE AFV LI-NYTT SOMMEREN 2017
Li-Nytt utgis IKKE ukene 27, 29 og 30.
OBS! Siste Li-Nytt utgivelse før Li-Martnan blir uke 28.

MATTIPS
LØK De forskjellige løksortene som finnes i dag er utrolig sunne, og så bra
for oss at vi burde spise det mye og ofte. Regelmessig inntak av løk kan
bl.a. forebygge hjerte- og karsykdommer, redusere kolesterolinnholdet i
blodet og blodtrykket, beskytte mot flere former for kreft, ha en
bakteriedrepende virkning og fungere som et naturlig antibiotikum og
motvirke benskjørhet, være bra for astmatikere og allergikere, i tillegg til at
grønnsakstypen har en anti-diabetisk virkning. (Helse, kosthold & trening)
Varmende løksuppe (4 pors.)
6 stk gule løk
3 ss smør
1 ts sukker
4 fedd hvitløk
1 stilk timian, hakket
1 l ferdig kraft/buljong
4 skiver grovt brød
2 dl hvitost, gulost, revet
Skrell og skjær løken i tynne skiver. Finhakk hvitløken. Smelt smøret i en
romslig kasserolle og fres løken blank. Ha i sukker, hvitløk og timian. Fres
løken over middels varme (under jevnlig omrøring) til løken har blitt gyllen
og karamellisert. Tilsett kraft og la suppen syde under lokk i ca. 30
minutter. Smak til med salt og pepper. Toast brødskivene raskt på begge
sider i en brødrister. Fordel løksuppen i fire suppeskåler og topp suppene
med en toastet brødskive og fordel osten på skivene. Gratiner suppen ved
250 grader i ca. 5 minutter til osten er gyllen.Ta suppeskålene ut av ovnen,
dryss over hakket persille og server. Folkehelseprosjektet/Sørli Helselag
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LAG OG FORENINGER
ST.HANS-FEIRING PÅ JULE GRENDEHUS
Fredag 23. juni fra kl 17.00.
Det blir salg av rømmegrøt, pølser, hamburgere, kaffe, kaker og gå-bingo, tombola,
pilkasting m.m
Det blir også underholdning og salg av øl og vin ut på kvelden.
Styret

ST.HANS FEIRING PÅ SKJELBRED GRENDEHUS
Fredag 23. juni kl 17.00.
 Me tænn ti bålè
 Kaffesalg/brussalg
 Rømgrautsalg
 Stor tombola
 Pilkasting
 Skotthyllkasting
 Kanskje vil noen av barna synge en sang??
 Halv time med trimdans i ballsalen (der hi e balas før!)
 Tid til prat/trivsel

Styret

BINGO
på Kveli samfunnshus søndag 25. juni kl 19.00.

Arr. Kveli samfunnshus

BINGO
på Tunnsjø samfunshus onsdag 5. juli kl. 19.00. Velkommen!

Styret

NORDLI PENSJONISTLAG / FOLKEHELSEPROSJEKTET
Det blir arrangert tur tirsdag 27. juni kl 12.00 til innfallsporten til Lierne nasjonalpark
på Lifjellet. Åpent for alle som har lyst og vil være med på en trivelig dag. Vi
spanderer pølse m/brød, svartkjelkaffe, saft og kaker. Det blir fortalt om
nasjonalparkens historie ved Lierne nasjonalparksenter. Underholdning. Påmelding
innen søndag 25. juni og senest mandag 26. juni på formiddagen på grunn av skyss, da
blir det oppsatt busser etter behov. Ta med godt med klær og gjerne et godt pledd.
Påmelding til Dagrunn, tlf 917 63 620
Ellbjørg, tlf 413 39 562.
Oppmøte på Frivilligsentralen kl 11.00.
Nordli pensjonistlag / Folkehelseprosjektet
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OBS! NY DATO for årsmøtet i UL GÅ-PÅ
Årsmøtet i Ungdomslaget Gå-på er flyttet til onsdag den 28. juni kl. 18:00 på Gale-Rie
i Sandvika. Alle som har betalt årskontingent for 2016/2017 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 16. juni. Årsregnskap og
årsmelding kan får ved henvendelse til Reidar.
Styret i UL Gå-på

DIVERSE
NAPRAPATBEHANDLING I NORDLI
Jeg kommer og kan ta i mot pasienter i bankbygget i Nordli sentrum fredag 23. og
lørdag 24. juni. Ring eller sms på 480 00 474.
Mvh Morgan Aagård

HJERTELIG TAKK for all oppmerksomhet ved vår mor Anna Barkhald
sin bortgang og begravelse.

Aud og Olav m/familier

SOMMERÅPENT HOS JOKER LIERNE FRA LØRDAG 24. JUNI!
Våre åpningstider i sommer :
Mandag - lørdag: 09.00-18.00
Søndager: 11.00-14.00
BAXT Lierne har inngått avtale med oss på fabrikk-utsalg av B-varer!
Lørdag 24. juni ønsker vi derfor velkommen til kroa vår, på gratis kaffe og
smaksprøver av Seterlefsa!
Vi har introduksjonstilbud på Seterlefsa til kr: 150,- pr.krt samme dag!
Andre B-varer fra BAXT Lierne vil komme inn på lager hos oss fortløpende
som de blir produsert.

FRA OG MED UKE 26 OG TIL OG MED UKE 32
HAR VI SOMMERÅPENT
Mandag – Torsdag
Fredag
Lørdag

kl 09.00 til kl 18.00
kl 09.00 til kl 20.00
kl 09.00 til kl 15.00

Vi ønsker alle en riktig god sommer
Matkroken Lierne
Liernes Forbruk SA
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FjellsaXa
Nå hi ændele salongen fått seig ett navn, fra nå av heit salongen fer FjellsaXa,
å da vil i nytt på å takk all fer gode forslag.
I kløpp så å sei kvar dag, men i såmmår så tek i feri å stæng i uke 28, 29 å 31, så de vil
sei att salongen e åpen i uke 27 & 30 kvar dag å fra kl. 10 å utøvvi. Kom gjerne inom fer
enn handel å, i hi store hylla'i me både Shampo, sminke å diverse!!
Ida Sofie. Tlf: 416 71 351

