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Uke 18

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
Hele Norge rydder!
I forbindelse med at NRK inviterer til nasjonal ryddedugnad 3.mai skal mellomtrinnet
på Sørli skole rydde veikantene i Sørli i tidsrommet kl. 12-14.30, torsdag 3. mai. Vi
håper at bilister viser hensyn til de som går langs veien og rydder. Vi oppfordrer også
andre til å bli med på ryddedugnad. Kanskje noen vil prøve ut det nye fenomenet
"plogging" (plukke+jogging)?? 😊
Tid for morgentrim igjen;)

EARLY BIRDS FREDAG 4. MAI
Oppmøte Matkroken Mebygda kl. 06.45 eller ved gamle Stortangen skole kl. 06.30
Gå eller jogg i 30 min. Frokost kr. 20,- etter trimmen.
Alle er velkommen til å være med på en uhøytidelig trimtur!
Lierne kommune/ folkehelse

KOMMUNEPLAN, SAMFUNNSDELEN
Kommunestyrets 1. gangs behandling av kommuneplan 2019-2030, samfunnsdelen.
Dokumentet ligger på kommunens hjemmeside:
https://www.lierne.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=26&FilId=750
Eller fås ved henvendelse til Lierne kommune, tlf. 74 34 34 00 eller på e-post til
postmottak@lierne.kommune.no
Innspill sendes til postmottak@lierne.kommune.no eller Lierne kommune,
Heggvollveien 6, 7882 Nordli
Høringsfrist 08.06.18
LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 6 mai: Ingen Gudstjeneste i Lierne.
Ved behov for sokneprest kontakt Martin Ottosson 0046 70 222 38 89 eller kirkeverge
Geir Arne Bergli 90965630.

DUGNA
Onsdag 9. mai kl. 18.00, på Sørli kirkegård. Bortkjøring av sagrasp etter stubbfresinga.
Kaffe og boffel serveres. Ta med trillbår, riv å spada.
Kirketjeneren

LAG OG FORENINGER
HUSK ÅRSMØTE I LENGLINGEN SKOGSBILVEG SA
på Sørli samfunnshus tirsdag 8. mai 2018 kl. 19.30.
Vanlige årsmøtesaker. Kaffe serveres.

Styret

BINGO på Tunnsjø samfunnshus onsdag 9.mai kl. 19.00. Velkommen.
Tunnsjø bingolag.

BINGO på Kveli samf.hus søndag 6. mai 2018 kl. 19.00
Arr. Kveli samf.hus.

EN STOR TAKK for minnegavene vi fikk i forbindelse med begravelsen til
Arne Thorvald Tangen.

Styret i Sørli Samfunnshus SA

KAFFETØRST?
Alle som er kaffetørste, kakesultne, ønsker å gå natursti eller delta på
andre aktiviteter, er velkommen til å markere 4H dagen den 4. mai.
Bjønnspåre 4H markerer dagen ved Lierne voksenopplæring (mot
kunstgressbanen). Vi fyrer på bålpanna kl.18.00 og da er dere hjertelig velkommen.
Kaffe og kake spanderes. 4H lodd selges.
Bjønnspåre 4H

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

side 3

INFO fra Sørli Helselag:
I forbindelse med Nasjonalforeningens hjerteuke arrangerer Sørli Helselag
HJERTEMARSJ, en trimtur med quiss-oppgaver, onsdag 9.mai kl.12.00.
Oppmøte ved Aktivitetssentret i Mebygda. Røde Kors deltar med stand.
Det blir servert frukt/grønnsaker og saft. Frivillig startkontingent.
Alle er velkomne til trimtur.
I uke 18 og 19 blir det satt ut INNSAMLINGSBØSSER på butikkene der innsamlede
midler går til Nasjonalforeningens forskning på hjerte- og kar-sykdommer.
TRIMBØKER
Nå er trimbøkene på plass. God trim!

DIVERSE
Tusen takk for all oppmerksomhet og deltakelse i Sara Marie Skogmo sin bortgang
og begravelse.
Oddmund, Jan Kåre, Sten Arne og Anna-Siv m/fam.

Ønsker ingen oppmerksomhet i anledning dagen.
Berta.

90 –ÅRS KALAS
Vår mor, svigermor, gommo og oldemor Petra blir 90 år.
Vi feirer henne lørdag 5. mai på bedehuset.
De som ønsker å besøke henne er hjertelig velkommen til kaffe og kake fra kl. 17.00.
I stedet for gave ønsker hun seg besøk.
Robert, Atle og Doris m/fam

ØNSKES KJØPT:
Plastjolle i brukbar stand ønskes kjøpt. 10-14 fot.
Ta kontakt med Odd Nybo tlf. 90 98 48 85

Sørli Innkjøpslag har stengt i uke 19.
I uke 20 er det åpent onsdag den 16.05. 2018.
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Oversikt over åpne og stengte rekreasjonsløyper.
Sjekk Lierne kommunes hjemmeside for oppdatert informasjon
https://www.lierne.kommune.no/viktigelenker/motorferdsel/rekreasjonsloyper/oversikt-over-apne-og-stengteloyper/
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