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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

UTGIVELSE AV LI-NYTT JULA 2017
Siste Li-Nytt før jula 2017 er tirsdag 19. desember med
manusstopp kl 12.00
Første Li-Nytt etter jul blir tirsdag 2. januar 2018
med manusstopp kl 12.00
«MITT ØVERSTE ØNSKE»
Nå nærmer det seg Stortangen skole`s juleforestilling og spenningen stiger…
Hvem er det egentlig som spiser grøten som blir satt ut til nissen? Hvilke skikkelser
ble observert ute i skogen? Dette og mye mer får dere svar på den 18. og 19. desember
kl. 18.00. Inngang kr 100,-, barn gratis. Kaffesalg, ta gjerne med kopp.
HJERTELIG VELKOMMEN!
Arr: Stortangen skole

NAV Lierne er stengt
Fredag 8. desember
Onsdag 13. desember

KOMMUNESTYREMØTE TORSDAG 14. DESEMBER KL 16.00
Saklisten legges ut på kommunens hjemmesider fra fredag 8. desember og i Li-Nytt
uke 50, 12. desember.
Rådmannen
LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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Møteinnnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt.

Lierne formannskap
Lierne samfunnshus, kommunestyresalen
Tirsdag 12. desember 2017
Kl. 10.00

Til behandling:
1. Referater
2. Møteplan våren 2018
3. Retningslinjer i forbindelse med egenmelding, sykmelding, oppfølging mm.
4. Revidering av samfunnsdelen av kommuneplanen 2019-2030
5. Budsjett og årsplan 2018
6. Økonomiplan 2018-2021
7. Debatthefte - KS Spør. Hovedtariffoppgjøret 2018, IA, Pensjon og bemanningsnormer
8. Oppfølging forsøpling og ulovlig lagring av brukte gjenstander
9. Sommerjobb for skoleungdom i Lierne 2017- 2019
10. Vedtak – revidering kommuneplanens arealdel – 2017-2025
11. Dispensasjon fra byggegrense til vassdrag – gnr/bnr 7/11
12. Dispensasjon fra 100 meters byggegrense mot vassdrag – for oppføring av bolig. Rune
Stuenes gnr/bnr 35/24
13. Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom – Tunnsjø Bruk AS
14. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
15. Tilknytningsløyper til rekreasjonsløypene i Lierne 2017
16. Endringer rekreasjonsløyper 2017
17. Kommunale skogmidler, NMSK og rentemidler 2018
Nordli, 5. desember 2017
Bente Estil, sign. ordfører

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 10. desember: Lysmesse i Sørli kirke kl. 19.00
Konfirmantene deltar. Dåp.

LAG OG FORENINGER
HOLAND OG OMEGN GRENDELAG
Vi holder vedlike tradisjonen, det blir førjulstreff på Lierne Gjestegård
søndag 17/12 kl. 14.30.
Det blir julemat, kaffe og kaker.
Utlodning, alle husstander tar med en pakke.
På melding til Margit innen onsdag 13/12.
Velkommen!
Styret i Holand Grendelag

HUSK ÅRSMØTE TIL LIERNE SKYTTERLAG
Fredag 08.12.2017 kl 19.00 på samfunnshuset Nordli (Liss salen)
Gi beskjed før torsdag kl 12.00 om du skal på årsmøte, da det vil bli servering etter
møte. Velkommen!
Lierne skytterlag
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GRUPPEMØTE LIERNE ARBEIDERPARTI
Søndag 10.12.17 kl 18.30 på Liss-salen, Lierne Samfunnshus. Vel møtt!
Lierne AP

JUL-BINGO
på Sørli Samfunnshus søndag 10. desember kl 19.00.
Tradisjonelle gevinster; mat, knask og kontanter.
Møt opp og vinn julematen her! Gratis kaffe. Hjertelig velkommen!
Arr. Sørli Samfunnshus
FØRJULSKVELD I SØRLI
Tirsdag 12. desember kl 16.00-19.00
Her er det mye og få med seg, så ta turen til Mebygda denne ettermiddagen!
 Butikken spanderer på graut som helselaget koker og serverer på samf.huset.
Der er det også kaffesalg, tombola, loddsalg og andre snedige produkter til jul
og julegaver å få kjøpt.
 Fjellsaxa har åpent, og det er salg av Mary Kay-produkter i kaffekroken.
 På butikken - Konkurranser og dagens tilbud!
Salg av jultrær og julenek (Kl 12.00 – 19.00)
 På biblioteket kan du lære å brette juletre av ei bok!
Velkommen!

Hilsen Sørli Helselag, Matkroken Mebygda og Sørli bibliotek

HALL-AKTIVITET FOR BARN I MELLOMJULA
Barn og foreldre inviteres til leik i Liernehallen 3. juledag (27. desember)
klokka 11.00 - 13.00.
Skattejakt etter nisseposer til barna.
Kaffe, saft og kaker.
Loddsalg med fruktkorg og andre premier.
Velkommen til romjulsleik for alle.
Arrangør er foreldreforeninga ved Sandvika barnehage

ADVENTSKAFFE I GRILLHUSET PÅ LIMINGRUET
Lørdag 9. desember blir det adventskaffe i grillhuset på Limingruet, kl. 12-14. Salg av
bålvaffel, bålkaffe og kakao. Trekking på adventskalenderen og premieutdeling for
trimbøkene sommer/høst 2017. Grillhuset er lett tilgjengelig for alle og vi ønsker store
og små velkommen.
Tunnsjø IL

LIERNE SENIORDANS
Torsdag 14. desember blir det avslutning til jul. Da danser vi og koser oss med kaffe,
så ta med kopp. Nye og gamle dansere er velkomne! Vi starter opp på nyåret torsdag
4. januar 2018 kl 18.00 på Sørli samfunnshus.
Lierne seniordans
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TREKKING PÅ TRIMBØKER I TUNNSJØ SOMMER/HØST 2017
Det var til sammen gått 1117 turer til trimboksene denne sommeren/høsten! Bra jobba!
12 personer hadde over 30 turer og var med på trekking på 4x300 kr. Vinnerne ble:
1. Oddbjørg Ingulfsvann
2. Jorunn Andersson
3. Solbjørg Gåsbakk
4. Svein A. Dahl
Vinnere av gavepremier, trekking blant alle turene:
1. Solbjørg Gåsbakk
2. Sissel Ingulfsvand
3. Oddbjørg Ingulfsvann
4. Gunhild Viken
5. Gunnar Rønnerby
6. Jan Fiskum
7. Sander Ingulfsvann
8. Siv Estil
9. Torhild Avdem
10. Jon Hals
Premieutdeling på adventskaffen på Limingruet lørdag 9. desember kl 12-14.
Tunnsjø IL

Reisemålet Lierne
Lierne har i lang tid arbeidet med reiseliv og reisemålsutvikling, mer eller mindre
strukturert. Nå prøver man å strukturere dette arbeidet i en helhetlig «Masterplan for
reiselivmålsutvikling i Lierne».
Masterplanarbeidet har så langt vært gjort i to faser, fase en, forstudie, hvor det ble
pekt ut 10 fokusområder som dannet grunnlaget for arbeidet videre fase to, forprosjekt.
Lierne Utvikling har vært oppdragsgiver for begge fasene. Fase en ble utført av Lierne
nasjonalparksenter og fase to er blitt gjennomført av Visit Lierne
Her finner du den digitalt:
https://www.lierne.no/visit-lierne/masterplan-for-reiseliv-i-lierne/
Å så finnes det sammendrag av strategien i papirutgave på LiVERTEN Servicestasjon,
Matkroken Mebygda og Joker Lierne. Ønsker du hele masterplanen så bare ta kontakt!

Nå er vi veldig interessert av akkurat DIN tilbakemelding.
Frist for innspill/tilbakemelding settes til 15. desember 2017. Innspill sendes til;
post@visitlierne.no
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DIVERSE
50-årskalas fredag 15.12.17 på Lierne Samfunnshus
Minner de som har plass om at innslipp starter kl 18.00 og at vi sitter til bords
kl 18.30. Hvis du ikke har plass men gjerne skulle vært der kan det være lurt å sette
seg på venteliste. Kontakt jubilanten i så fall.
Einar Kvemo
JULETRE
Årets juletresalg starter i Sørli den 12. desember.
Klokka 12.00-19.00.
Vi har edelgran, furu, gran og nek.
Vi fortsetter salget i Nordli 15. og 16. desember, fra klokken 12.00.
Linda Eriksson tlf: 41 23 45 20.

JULEKONSERT MED KRISTIN OG AMUND
Den 16. og 17. desember inviterer vi til julekonserter i Sørli og
Nordli kirke. Dette blir to rolige, varme og stemningsfulle
konserter der vi vil framføre våre tolkninger på både kjente og
ukjente juleklassikere, men også noen andre godbiter.
Hjertelig velkommen!
Inngang:

Sørli kirke: lørdag 16. desember kl 19.00
Nordli kirke: søndag 17. desember kl 19.00
Medvirkende:
Kristin Myhrvold - vokal, Amund Totland - gitar

Alle du møter
kjemper en kamp som du ikke
vet så mye om, det gjør nok du
også på din måte, derfor trenger
vi ikke å være noe annet enn

snille med hverandre,
livet sørger for resten……

Voksne: 100,Barn u/16 år: 50,-
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