Li-Nytt
Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli
E-post: postmottak@lierne.kommune.no
Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90
Hjemmeside: www.lierne.kommune.no
Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim
Ansvarlig redaktør: Rådmann Karl Audun Fagerli
Dato: 29. august 2017

Uke 35

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
OFFISIELL ÅPNING AV NYE KOSHEIM M.M, LIERNE HELSETUN
Mandag 4. september 2017
Plan- og byggekomiteen for utbygging og ombygging av Lierne helsetun inviterer til
offisiell åpning av nye Kosheim m/ny sansehage m.m. på Lierne Helsetun,
mandag 4. september 2017.
kl 13oo-15oo:
Åpent hus og omvisning. Kaffe og bløtkake.
kl 15oo:
Offisiell åpning m/underholdning
Velkommen!
Plan- og byggekomiteen v/Frits Totsås

SIGRID FRA HØRSELSKLINIKKEN KOMMER
Til Sørli, næringsbygget i Mebygda, torsdag 5. oktober fra kl 14.00 og utover.
Nordli fredag 6. oktober fra kl 09.00 – 15.00, Lierne Helsetun, 2. etg.
De som ønsker å ta hørselstest, eller kontrollere høreapparat møter opp.
Er det noe du lurer på, ta kontakt med Rita Østborg på mob. 481 44 590.
Helse- og omsorgsetaten

LEIE AV BOLIG
I dag er det vanskelig å få leie hus i Sandvika.
Dersom noen i nærområdene Holand, Skjelbred eller
Kvelia har hus som kan leies ut, vil vi kontaktes;
Arnfinn Monsen, 74 34 34 52 / 975 78 281
Edel Holand, 959 13 750.

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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STORTINGS- OG
SAMETINGSVALG
2017

Stortings- og sametingsvalget er
mandag 11. september 2017.
Valgstyret i Lierne har bestemt at det i Lierne er 3 stemmesteder:
Lierne, Sørli og Tunnsjø samfunnshus.
Åpningstider i valglokalene:
Sørli samfunnshus kl. 13.00-20.00
Tunnsjø samfunnshus kl. 13.00-19.30
Lierne samfunnshus kl. 13.00-20.00
Benytt stemmeretten! Godt valg!
For mer informasjon om valget, se valg.no. eller ta kontakt med
Lierne kommune tlf. 74 34 34 00
Bente Estil
Valgstyrets leder

HUSK: Det er anledning til å forhåndsstemme
på Lierne servicetorg søndag 3. september
kl. 16.00-19.00.
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STORTINGS- OG
SAMETINGSVALG
2017

FORHÅNDSSTEMMEGIVNING!
DU KAN AVGI STEMME I TIDSROMMET 10. AUGUST TIL
8. SEPTEMBER, MANDAG-FREDAG KL. 09.00 – 15.00, PÅ LIERNE
SERVICETORG.

Ambulerende stemmemottak: Velgere som ikke kan møte på
forhåndsstemmemottak eller i valglokalet, har anledning til å avgi
stemme hjemme. Det må sendes en henvendelse til Lierne
valgstyre, Heggvollveien 6, 7882 Nordli, eller
postmottak@lierne.kommune.no, senest onsdag den 6. september
2017 kl. 15.00, med ønske om ambulerende stemmegiving.
Det blir anledning til å forhåndsstemme på Lierne Helsetun
torsdag den
7. september kl. 12.30 – 14.00.
Det blir også holdt ekstra åpent for forhåndsstemming på
Lierne servicetorg søndag 3. september kl. 16.00-19.00
Benytt stemmeretten! Godt valg!

Stortings- og sametingsvalget er mandag 11. september
2017.
For mer informasjon om valget, se valg.no.
Bente Estil
Valgstyrets leder
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Turnéteatret i Trøndelag kommer på Nordli samfunnshus Tirsdag 3. oktober
kl. 19.00 med teaterstykket «Kunst»
Hva er kunst? Og hvor mye sannhet tåler et vennskap?
Følelsene settes i sving for tre kamerater når en av dem kjøper et maleri. Maleriet er
dyrt og moderne, så moderne at det for de fleste fremstår som helt hvitt. Er dette kunst
eller er kameraten en overfladisk idiot som kjøper seg kulturell status? Gjennom
heftige diskusjoner, baksnakking og fysiske angrep avdekkes kameratenes forskjellige
standpunkter og deres relasjon til hverandre.
Med trekløveret Hans Petter Nilsen, Terje Ranes og Tore B. Granås i rollene
garanterer vi en fornøyelig kveld, med rikelig rom for latter og refleksjon.
Yasmina Reza er en av verdens mest spilte nålevende dramatikere. KUNST hadde
urpremiere i Frankrike i 1994. Stykket har gått sin seiersgang verden rundt og var blant
annet en publikums- og kritikersuksess på Nationaltheatret høsten 2011. Stykket har
vunnet det meste som kan vinnes av prestisjetunge priser og er en moderne klassiker!
Billetter kan kjøpes på http://ntteater.ticketco.no/kunst_lierne eller ved døren.
Billettpriser:
Honnør
250 kr
Student
100 kr
Gruppe (min 6)
220 kr
Ordinær
275 kr
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SENIORSURF I SØRLI
arrangeres i år på Sørli bibliotek tirsdag 12. september kl. 10.00-14.00.
I Nordli blir det seniorsurf på Lierne Frivilligsentral
mandag 25. september kl. 10.00-14.00.
Lierne Frivilligsentral ordner lunsj begge dagene.
Årets tema er mobilbruk/smarttelefon. Husk at mange innlogginger trenger bankid, så
dette er lurt å ha med seg.
Trenger noen hjelp med skyss, så ta kontakt med Lierne Frivilligsentral
tlf: 46 84 39 89. Velkommen!
Lierne folkebibliotek og Lierne Frivilligsentral

INDISK KYLLINGSUPPE - populær suppe fra Trines mat-blogg
1 liten løk, finhakket
1-2 hvitløkfedd, finhakket
ca ½ rød chili, finhakket
2-3 gulrøtter, grovt revet
1 syrlig eple, grovt revet
ca 2 ts karri
9 dl kyllingbuljong
2 dl kokosmelk (eller matfløte) ,evt. litt salt
frisk koriander, grovt hakket
Hakk og riv ingrediensene. Fres løken i litt nøytral olje i en gryte. Ha i hvitløk, chili og
ingefær og la det surre med noen minutter på svak varme. Tilsett gulrøtter, epler og
karri og la det surre med et par minutter før du tilsetter kyllingkraften. La det småkoke
i ca 10 – 15 minutter. Hvis du ønsker en jevn suppe, kan du nå kjøre den med en
stavmikser. Stek kyllingbitene i litt smør på middels varme til de har en fin
stekeskorpe på alle sider. Tilsett kyllingbiter og kokosmelk i suppegryten og gi suppen
et lett oppkok. Smak til med mer karri, chili, salt og hvit pepper om nødvendig. La
suppen trekke et par minutter til kyllingen er gjennomkokt. Rett før servering rører du
inn rikelig med hakket koriander. Serveres med nan eller annet godt brød.
Folkehelseprosjektet/Sørli Helselag

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 3. september:
Nordli kirke kl 11.00 Gudstjeneste.
Dåp og konfirmantpresentasjon
Sørli kirke kl 16.00. Gudstjeneste.
Konfirmantpresentasjon
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LAG OG FORENINGER
INFORMASJON OM KVELIA UTVALGTE KULTURLANDSKAP
Alle som er berørt av, og har ideer angående Kvelia UKL innkalles herved til
informasjons/ide-møte på Kveli Samfunnshus 6. september kl 19.00.
Det ligger info-skriv på Kveli-bua, hvis det er noen som enda ikke har sett eller fått det
tilsendt.
Kaffe med « nåkkå itat» serveres.
Kveli Utviklingslag

LIERNE SENIORDANS
Vi starter opp torsdag 7. september 2017 på Sørli samfunnshus kl 18.00. Oppmøtet
viser stor interesse, og vi ønsker at flere kan komme og ha en trivelig kveld i lag med
danseglade fra hele kommunen! Kaffe serveres! Vel møtt!
Lierne seniordans

ÅPENT MØTE
Fredag 1. september kl 10.00 blir det åpent møte på storsalen,
Lierne samfunnshus.
Tema:
Velferdsteknologi og brukermedvirkning
Mat og helse
Eldre og framtidens omsorg
Inviterte:
Helse- og omsorgssjef Edith B. Valfridsson
Folkehelsekoordinator Eva W. Kveli
Varaordfører Steinar Bach
Rådmann Karl Audun Fagerli
Fylkesleder Ole Flakken
Fylkessekretær Anne Kari Minsås
Eldrerådet
Møtet er åpent for alle! Håper mange møter opp og får litt innblikk i framtidens
velferdsteknologi som skal være på plass i alle kommuner innen 2020. Dette gjelder
oss alle og vi vil anbefale alle som arbeider innen omsorg og som har tid, til å være
med.
Det vil bli en pause med enkel servering som Nordli pensjonistlag spanderer. Kanskje
så får vi også i gang en liten debatt og kan stille noen spørsmål. Det er jo snart valg!
Hjertelig velkommen!
Nordli pensjonistlag v/ styret
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Trekking av Lierne IL’s «SOMMERTRIM I LIERNE 2017»
Det er litt mindre deltakelse enn i fjor, men det er gjennomført over 100 turer!
Av de som hadde 6 turer eller mer, ble Eva Bruvoll Bach vinner av Lierne IL
overtrekks jakke.
Resten av premiene er trukket blant alle som deltok!
Lierne Zip-genser – Oliver Ness
Lierne T-skjorte – Lena Olofsson
Førstehjelps-kit: Steinar Bach og Karl Audun Fagerli
Drikkeflaske: May Kristin Grande, Ann-Britt Tangen, Mia Emilie Bakken og
Johnny Brissach.
Premiene (klærne) kan hentes ut der Lierne IL-bekledningen selges (På Sørli Bygg
AS). Resten av premiene kan hentes på Lierne servicetorg.
TAKK TIL ALLE SOM DELTOK PÅ ÅRETS SOMMERTRIM 

DIVERSE

ØNSKER INGEN OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN!
Marna
KAFFEN SOM VAR PLANLAGT SPANDERT

i "grillhuset" oppi
Gambrennseter'n i sommer/høst må dessverre utsettes til neste sommer !!.
Bjørn Gunnar

Avd. Lierne

Trenger du å få gjort en innvendig bilvask før vinteren kommer?
Vi tar den vi  Ring og bestill time!
Vi har også noen nye produkt vi kan tilby:
- Vi lager perlebilder fra foto
- Og svir inn tekst på gammelt tre/rekved som blir til flotte skilt
Gå inn på vår facebookside: Namas Vekst AS og se bilder som er lagt ut der på
begge produktene!
Ta kontakt på mobil 47 47 53 97 for mere info/bestillinger
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INFORMASJON FRA ALLSKOG
HØSTPLANTING

Tiden er inne for å bestille skogplanter for høstplanting. Plantene er behandlet
for å tåle kuldegrader, og er klare for levering nå. Planene bør ikke lagres
lenge i sponkassene før utplanting (minst lagringsdyktig tidlig på høsten). Vi
har ikke planter på lokalt lager i høst, men leverer planter direkte fra Kvatninga
planteskole.
UNGSKOGPLEIE. ALLSKOG tar også oppdrag med rydding av plantefelt.
For bestilling av planter eller arbeidskraft til planting/ ungskogpleie: kontakt
skogbruksleder
HOGST I HØST ELLER TIL VINTEREN ?
virke/ tilbud på skogsdrift.

Ta kontakt for kontrahering av

Skogbruksleder Grete Bruce, tlf 90 84 90 53
grete.bruce@allskog.no
ALLSKOG sentralbord, tlf 815 59980

e-post:

Nord-Trøndelag

HAR DU PROBLEMER MED HØRSELEN?
Alle interesserte er velkommen til
Sted: Frivilligsentralen
Dato: Fredag den 8. september 2017
Tid: Kl. 19.00.
Representanter fra styret i HLF Nord-Trøndelag vil gi informasjon om de store fordelene
vi har ved å ha et lokallag.
Det vil bli servert kaffe med noe godt til, samt at vi skal ha en hyggelig kveld sammen
der temaet vil være hørsel og muligheter.

