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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
INVITASJON TIL ÅPNING OG MARKERING AV NYLAGT FYLKESVEI
765, (EIDESBRUA-ØSTBORG) VED LØVSJØLIA
I forbindelse med en offisiell åpning av nylagt fylkesvei 765, som markeres ved
parkeringsplassen ved det nyeste hyttefeltet i Løvsjølia onsdag 8. november 2017
kl 13oo, inviteres alle interesserte til kaffe under åpningen.
Åpningen foretas av fylkesråd for samferdsel i Nord Trøndelag, Tomas Iver Hallem og
vegsjef i Nord Trøndelag Magne Steiner Malmo.
Det serveres kaffe m.m. til alle som passerer stedet i perioden kl 13oo-16oo.
Velkommen!
Ordføreren i Lierne kommune

MARKERING AV VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE
Årets tema: ”Noe å glede seg over.”

Vi inviterer til trivselskveld med foredrag av Simen Almås.
Simen var på Utøya 22. juli 2011. Han var også med i en eksplosjonsulykke som
13-åring.
Med foredraget ønsker han å inspirere og motivere mennesker til å ta vare på
øyeblikkene – og LEVE.
Sted/ tid: Lierne Frivilligsentral avd. Nordli, torsdag 9. nov kl.18.00.
Gratis foredrag! Kaffesalg!
Velkommen!
Familieenheten Lierne kommune og Lierne Frivilligsentral

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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ANG. SØKNADER OG MØTEDATO MOTORFERDSEL I UTMARK
Kari Ann Sundvik er ansatt i 30% (motorferdsel) f.o.m. 01.05.2017.
Stillingen fordeles med 10 %, 01.05.2017 – 31.10.2017 og 50 %, 01.11.2017 –
30.04.2017.
P.g.a. nedskjæringer innen ansvarsområdet motorferdsel kan det bety at det må
forventes lenger saksbehandlingstid når det gjelder motorferdselssøknader.
For spørsmål til saksbehandler oppfordres det til å bruke e-post:
kari.ann.sundvik@lierne.kommune.no
Tlf 74 34 34 33
• P.g.a. redusert stillingsprosent for motorferdsel bes det om at det søkes i god tid.
• For effektiv saksbehandling bes det om at søknader fylles ut så godt som mulig.
• Vær presis når dere skriver inn kjøreformål.
• For samtlige søknader skal et godt og oversiktlig kart vedlegges som tydelig viser
kjøreruta.
• Søknader som gjelder til egen hytte behandles ikke i motorferdselsutvalget, de
behandles administrativt.
• Oppfordrer søkere til å bruke elektronisk søknadsskjema som ligger på hjemmesiden
www.lierne.kommune.no
• Skjema for manuell utfylling (samme som det elektroniske) kan brukes for de som
ikke bruker PC. Papirutgave fås ved henvendelse til Servicetorget.
MØTEDATO

FRIST FOR INNLEVERING AV SØKNAD

22. november 2017
6. desember 2017
3. januar 2018

14. november 2017
26. november 2017
19. desember 2017
Plan- og utviklingsetaten

INFORMASJON FRA LIERNE LENSMANNSKONTOR
Lierne lensmannskontor er åpent mandag, onsdag og fredag.
Vi venter fortsatt på ny telefonløsning (mobilt bedriftsnett).
Inntil dette er på plass kan vi nås på tlf. nr. 47 46 81 90 eller 47 47 68 46,
når vi er på kontoret.Utenom våre kontortider kommer dere i kontakt med politiet på
tlf. nr. 02800, eller på nødnr. 112.
Lensmannen

SYN OG HØRSELSKONTAKT KOMMER TIL TUNNSJØEN
Tirsdag 14. november fra kl 11.00 og utover dagen.
Sted: Tunnsjø samfunnshus.

Omsorgsetaten
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JULEMARTNA PÅ BRUKT`N

Brukt`n har åpent lørdag 18. november kl 10.00 – 16.00.
Posesalg, kr 100 pr. pose. Vi selger også våre populære tennbriketter, kr 25 pr. pose.
Tennbriketter i gavepose, kr 50 pr. stk. Velkommen til en trivelig julehandel!
Brukt`n

LIERNE HELSETUN 50 ÅR
Det er flere som fortjener en stor takk i forbindelse med markeringen av 50 årsdagen!
Rolf Storaunet skrev i anledning dagen teksten «Lierne Helsetun 50 år» som ble lest av
Tonny Kveli
Arbeidsgruppen som har laget Jubileumshefte «Lierne Helsetun 50 år»; Håkon
Gustavsen, Tonny Kveli, Ingrid Hattevik Totsås, Jorunn Sandmo og Aud Gåsbakk.
Lukas stiftelsen, Nordli Pensjonistlag og vår ordfører ga fine blomster til Helsetunet
Takk også til alle dere som kom og markerte dagen sammen med oss!
Mvh Helse og omsorgsetaten/arr kom

Lyst på sommerjobb i 2018?
Arbeidsleder for ungdom søkes!
Lierne kommune gjennomfører et prosjekt som heter «Sommerjobb for ungdom». I
2017, 2018 og 2019 er det opprettet flere stillinger for å tilby ungdom i Lierne en
sommerjobb. Disse dyktige ungdommene trenger enda dyktigere arbeidsledere. Mye
av arbeidet går på utendørs- og vedlikeholdsarbeid. Man ser gjerne at søker har
erfaring med lett maskinelt utstyr for vedlikehold og har erfaring med ungdom og
arbeidsledelse.
Det snakk om 1 eller 2 midlertidige stillinger med en arbeidsperiode på inntil 8 uker,
samt et par dagers før- og etterarbeid etter nærmere avtale. Stillingen kan deles opp i
inntil en ukes forarbeide på hver og fordeling av selve arbeidsledelsen på periodene
h.h.v. ukene 26-28 og ukene 29-31.
Evt. spørsmål om stillingen kan rettes til prosjektleder Edel Holand,
tlf. 959 13 750.
Søknader med CV sendes til edel.holand@lierne.kommune.no

VENNEFORENINGEN LIERNE MUSEER
Minner om møte for medlemmene i Venneforeningen torsdag 9. november kl. 18.00
på Sørli skole, skolekjøkkenet.
Informasjon om styrets arbeid for Lierne museer og hva hensikten med en
venneforening vil være. Sammen legger vi opp løpet for videre samarbeid.
Hvis du ikke har meldt deg som medlem, men ønsker å bli det, er du hjertelig
velkommen på møtet for informasjon.
Lierne museer
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Grunneiermøte
For grunneiere og andre interesserte
Tema:
Revisjonene av de regulerte vassdrag i Røyrvik og Lierne kommuner (Namsvatnet,
Limingen, Tunnsjøen og Tunnsjøflyan)
Tid: Torsdag 9. november kl 19.00
Sted: Røyrvik Samfunnshus
Røyrvik og Lierne kommuner informerer om prosessen:
 Informasjon om åpning av revisjon av flere konsesjoner i Namsenvassdraget.
o Hva skal revideres
o Hvordan arbeider vi videre
 Kommunenes samarbeid med NTE
 Eventuelt valg av kontaktpersoner fra grunneierne
VELKOMMEN!
Med hilsen Røyrvik kommune / Lierne kommune

MAT OG FOLKEHELSE
Vi prater, lager noen enkle retter og spiser fra kl 18 til ca kl 21 onsdag den 22. november på
Aktivitetsenteret i Sørli. Påmelding til Mari-Anne
tlf 915 92 508 innen 15. november.
Et samarbeid mellom Sørli Helselag / LHL / Folkehelseprosjektet

KÅLPANNE MED KARRI OG KOKOS
4 personer. Tilberedningstid ca 30 minutter.
3 ss rapsolje
2 løk finhakkes
1 presset hvitløksfedd
2 ts karri
1 dl kokosmasse
Ca 400 g hodekål, finstrimles
ca ½ dl vann
1 ts salt
Fres løk, karri og kokosmasse i oljen i en stor stekepanne på ganske svak varme. Det skal
ikke bli brunt. Legg deretter i kålen og fres den under omrøring til kålen begynner å falle
sammen. Spe med litt vann, rør om og kok under lokk i 3-5 minutter. Smak til med salt.
Tilbehør: Kokt ris og erter eller brekkbønner.
Folkehelseprosjektet/Sørli Helselag
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 12. november:

Ingen gudstjeneste i Lierne

Søndag 19. nobember:

Ingen gudstjeneste i Lierne

Søndag 26. november:

Gudstjeneste i Tunnsjø kirke kl. 11.00. Dåp

Søndag 3. desember:

Lysmesse i Nordli kirke kl. 19.00

Søndag 10. desember:

Lysmesse i Sørli Kirke kl. 19.00. Dåp

Søndag 17. desember:
Grensegudstjeneste på Jule Grendehus kl. 11.00
Føllinge forsamling er invitert. Kirkekaffe.
Sokneprest Martin Ottosson har mobil nr. 0046 70 22 38 89 og
Kirkeverge Geir Arne Bergli 909 65 630

LAG OG FORENINGER
BINGO
på Tunnsjø samfunnshus onsdag 15. november kl. 19.00. Velkommen!
Tunnsjø samfunnshus

FARSDAG PÅ TUNNSJØ SAMFUNSHUS
søndag 12. nov. kl. 13.00 -16.00. Julematbuffe m/ribbe, medisterkaker, julepølser og tilbehør.
Kaffe og kaker. Pris kr 180.00, under 16 år kr. 120 under 6 år gratis. Tombola. Velkommen
til en trivelig farsdag i Tunnsjøen. Vi har bet.terminal.
arr. Tunnsjø samfunshus

BUSSTUR TIL STRØMSUND
Etter at mange har meldt interesse, er det nå bestemt at det blir tur torsdag 23. nov.
Bussen går fra Frivilligsentralen i Nordli kl. 09.00. Pris pr pers blir 300 kr.
Det reserveres bord på Hörnet for felles middag. Hver enkelt bestiller o g betaler den maten de
ønsker. Bindende påmelding til Ellbjørg tlf 41339562 innen mandag 13. nov.
De som har meldt fra om at de er interessert må også melde seg på!
Torsdager fremover mot jul vil det bli åpent på Frivilligsentralen annenhver torsdag.
Åpent torsdag 16. nov, 30. nov og 14. des. Varm lunsj kl. 11 – 13.
Nordli Pensjonistlag

BARNELAG OG UNGDOMSRING
Da har vi fått mange spørsmål om ikke dansinga skal starte snart...
Onsdag 8. november starter vi opp dansinga kl 18.00.
Lissgruppa og mellomgruppa danser på gamle Stortangen skole / Lierne Voksenopplæring.
Ungdomsringen danser på Lierne Samfunnshus.
Vi ønsker "gamle" og nye dansere fra hele kommunen hjertelig velkommen.
UL GÅ PÅ, Barnelaget

SØRLI PENSJONISTLAG INVITERER
sine medlemmer og andre interesserte til Julebord på Lierne Gjestegård fredag 8. desember.
Oppmøte kl 14.00. Middag serveres kl 15.00. Pris kr 150 pr. pers. Påmelding til Liv,
tlf 74 33 91 87 / 97 53 59 12 innen 3. desember.
Velkommen til et trivelig julebord i hyggelige omgivelser.
Sørli pensjonistlag
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SISTE KINO I KVELIA
for denne omgang, mandag 13. november.
Kl. 18.00: Karsten og Petra

Kl. 20.00: Sameblod.

Kveli Samfunnshus har hatt 3 år med bygdekino, så nå oppfordrer vi andre lag/foreninger til å
"snurre film".
Ta kontakt med Jan Ove Brøndbo på bygdekino'n, så kanskje det fortsatt kan bli kino -tilbud i
Lierne. Takk til alle som har møtt opp!
Kveli Samfunnshus

SØRLI SAMFUNNSHUS
er et hus vi trenger alle sammen!
Når det er møter, barnedåp, bryllup, kurs, konfirmasjon, jubileum, fester og mye mer trenger
vi et lokale å leie, da er Sørli Samfunnshus godt å ha.
I 2018 er vi pålagt å investere i brannvarslingsanlegg som vil bli en kostnad på 200 -250 000
kr. Vi i styret har noen planer om hvordan vi skal få inn penger til dette, men vi vet
dugnadsånden er stor i Lierne og vi må dra dette lasset sammen! Vi vet vi greier det! Konkret
trenger vi vakter på festen 6. juledag og noen som kan hjelpe til på kjøkkenet 4 og 6 juledag
først og fremst. Håper at flest mulig kan melde seg på dugnad til dette, da vi ikke har
mulighet til å lønne innleid folk.
Vi vil sette opp lister på alle som er med og bidrar slik at vi rullerer og ingen trenger stille
opp bestandig. Ta kontakt på tlf 97683510 eller mail imkskaale@gmail.com og gi beskjed
hva du helst vil bidra med. Vi gleder oss til å jobbe videre i styret til Sørli Samfunnshus og
tror at dette fikser vi sammen!
Styret i Sørli Samfunnshus v/ Inger Marie

SILDEBORD OG LIKÆRAKOR!
Fredag den 24 nov hi me laga i stand
Heimlaga sild i bøtter å spann.
Dæ må du t Sørli samfunnshus kåmmå
å eta sill å kokko å kænskji me de såmmå
ta enn øl mådda du hør på Likærakore
matn vil frå kl 15:00 stå på borde.
Skjænkbevilling hi me frå kl 18 nullnull
Å kore syng kl 19 om d itj bli nå tull.
Me håp du te turn å kjæm å smakka
på alt me hi miksa, fiksa å bakka.
Vælkømmin ska du den 24. vårrå
å klokka kan bli 1 førri du heim igjæn må fårrå!
Styret i Sørli Samfunnshus v/Inger Marie

PRO FROSTVIKEN
Inviterer Sørli og Nordli pensjonistlag til Julebord på Saga Gäddede
lørdag 2. desember kl 17.00.
Musikk: Hasse Thor og Ruben. Pris kr 250 pr. pers. Påmelding innen 15. november til
Elbjørg, tlf 41 33 95 62. Liv, tlf 74 33 91 87 / 97 53 59 12.
Styrene Sørli og Nordli pensjonsitlag
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FØRJULSJAKT PÅ RØDREV, MED STØVER OG HIHUND
Lørdag 2. og søndag 3. desember blir det igjen mulighet til å
delta på førjulsjakt etter rev, med støver og hihund. Jakta
vil foregå fra Limingen i nord til Linneset i sør, fordelt på
inntil 10 jaktlag og ca. 5-10 jegere pr. lag.
Både lokale og innleide ressurspersoner stiller opp for å
organisere jakthelga, men vi har likevel et begrenset antall
hundeekvipasjer og må derfor ha forhåndspåmelding.
Etter jakta på lørdag blir
det oppsummering, jegermiddag og jaktprat på Lierne
samfunnshus, hvor det også er mulighet for julebordsfest
med Kentuckyu utover kvelden. Se mer info på
www.liverten.no
Arrangementet er åpent for alle over 14 år, og påmelding
må gjøres på: www.jaktilierne.no
Påmeldingsfrist er søndag 26. november. Men ikke vent,
for det ble fulltegnet i fjor… Se vår hjemmeside for mer
informasjon.

DIVERSE
TAKK for all oppmerksomhet i anledning dagen!
Bernt R.

LEDIGE LEILIGHET I FIRER-BOLIG PÅ JULE
Det er nå ledig leilighet i 4-er bolig i boligfeltet på Jule.
Leiligheten er på 1 plan har 2 soverom og ei husleie på kr. 5.425,- pr. måned.
Leiligheten har også bredbåndstilgang med internett og TV. Kostnad med kommer i
tillegg til husleia.
Det kan også avtales leie av garasje ved behov.
Søknad om leie sendes Lierne Boligutleie A/S v/Robert Gåsbakk, Østvikveien 12,
7884 SØRLI.
Spørsmål og avtale om visning kan rettes til tlf. 916 48 784.
Søknadsfrist 20.11.17.
Lierne Boligutleie A/S

ENGLAGAARD SJOKOLADE
Ønsker alle velkommen til svi-kvelder tirsdager kl 0700-2200.
Vi holder på til og med tirsdag 12. desember.
Det bli masse aktivitet på julmartnan den 18. Kom og se!!
Åpent fra kl. 08-17. Det blir servert finnbiff som varmmat fra kl. 1100.
Utstillinger, sunt gotteri, julekalender med sjokolade, kaffe, kaker og desserter!
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