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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Lierne Eldreråd inviterer til
DAGMØTE FOR ELDRE
Sted: Sørli Samfunnshus
Dato: Tirsdag 18. september
Kl.:
10.00 – 14.00

Program:
Kl. 10.00

Åpning

Leder Lierne Eldreråd,
Mari-Anne Freland

Kl. 10.15

Velkomsthilsen

Ordfører Bente Estil

Kl. 10.30

Helse og omsorgsetatens ideologi
Omsorgstrappa Lierne kommune

Helse og omsorgssjef Edith
Valfridsson

Kl. 10.50

«Bøy og tøy»

Fysioterapeut Turid

Kort info fra fysio og ergoterapien 25 min
Kl. 11.15

Aktuelt i tiden

Kl. 11.30

Kaffe m/kulturelt innslag

Kl. 12.00

Brannforebygging

Trond Marius Fornes
Brannvesenet Midt

Kl. 12.45

HUNT 4

Vigdis H. Belbo m/flere

Kl. 13.30

Status innsparingsprosjektet helse og omsorgsetaten

HO sjef Edith Valfridsson

Kl. 14.00

Vel hjem!

Velkommen!

Karl Audun Fagerli

Lierne Eldreråd
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

SENIORSURF
Mandag 17. september blir det Seniorsurf på Lierne Frivilligsentral med tema «Digital
kunnskap for alle». Møt opp mellom kl. 10.00-14.00. Lierne Frivilligsentral ordner
lunsj for kr. 50,-.
Vi ser på Min helse, Digipost og andre aktuelle spørsmål. Husk at mange innlogginger
trenger bankid, så dette er lurt å ha med seg.
Velkommen!
Lierne folkebibliotek og Lierne Frivilligsentral

Hilderøya
En mann kunne ikke velge mellom to søstre. Så valgte livet for ham.

Om da kåtskap og begjær skygget for den store kjærligheten.
Svein er på Hilderøya, en øy fylt til randen med kjærlighet, ubesluttsomhet og svik. Han slites mellom to
kvinner og sine egne følelser for dem begge: Hanna, den snille, trygge og forutsigbare. Herborg den erotiske
og viljesterke. Hvem skal han velge? Svein sliter med å gjøre sine valg, mens Etvart Jørgen spøker i
bakgrunnen.
Hilderøya handler om de valgene vi tar og om å lengte etter den vi valgte bort. Ville du valgt den samme på
nytt?

Olav Duun – en bauta innen norsk litteratur
Olav Duun hentet inspirasjon, estetikk og stemninger fra landskapet han hadde omkring seg da han vokste
opp; Trøndelagskysten med sine øyer og sin befolkning av fiskere og bønder. Duun har lokal tilhørighet, men
er en nasjonal størrelse. Noen mener han er den største av alle våre forfattere. Han var nære ved å vinne
nobelprisen ved flere anledninger i perioden 1924-39, og det vakte både forbauselse og sinne at han aldri
mottok denne utmerkelsen.
Hilderøya er en av de tidlige bøkene til Olav Duun. Den berører like fullt mye av kjerneproblematikken som er
sentral i hele hans forfatterskap: Kampen mellom det gode og det onde, menneskesinnets mangfold, naturen
som tiltrekker og truer.

Nordli samfunnshus 4. oktober kl 19.00
www.turneteatret.no
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NYTT PROSJEKT I LIERNE- FRA INNVANDRER TIL
INNBYGGER
Lierne kommune har inngått samarbeid med KUN og Røde Kors Trøndelag om et
toårig program som vil legge til rette for god og helhetlig integrering av innvandrere.
Kort fortalt går prosjektet ut på å gjennomføre kartleggingsmøter med innvandrere,
frivillighet, næringsliv og kommunale enheter, og på bakgrunn av innspill fra disse
møtene
Det skal gjennom prosjektet utvikles et program som:
• Mobiliserer frivilligheten for å utvikle tilbud med og for innvandrere
• Systematiserer integreringskompetansen i kommunen og synliggjør
innvandrere som ressurs i lokalsamfunnet
• Tar i bruk verktøy for godt integreringsarbeid
• Videreutvikler samarbeid i lokalsamfunnet
• Bygger på brukermedvirkning
Alle innvandrere skal inkluderes i prosjektet - både arbeidsinnvandrere,
ekteskapsinnvandrere og personer som har kommet som flyktninger.
Eksterne samarbeidspartnerne i prosjektet:
 KUN er en stiftelse som jobber med likestilling, inkludering og ikkediskriminering i Norge og internasjonalt. KUN har kontorer i Steigen og på
Steinkjer med medarbeidere med ulik fagbakgrunn og lang erfaring med
kunnskapsinnhenting og utviklingsarbeid.
 Røde Kors i Norge drives av frivillige i tilsammen 400 lokalforeninger fordelt på
19 distrikter/fylker. Prosjektet skal drives i samarbeid med distriktskontoret i
Nord-Trøndelag som er et service- og samordningsledd mellom
lokalforeningene og har som hovedoppgave å tilrettelegge for lokal frivillig
innsats.
Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen.
Ved spørsmål, kontakt Eirin Holand, prosjekt leder: eirin.holand@lierne.kommune.no
Det vil komme invitasjoner og informasjon om møter i løpet av neste uke.
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 16. september: Ingen gudstjeneste i Lierne

Onsdag 19. september: Gudstjeneste i Nordli Kirke kl. 19.00 i
forbindelse med Bispevisitas. Nordli Sangkor deltar.
Kveldsmat på menighetshuset etterpå.
Torsdag 20. september: Gudstjeneste i Sørli Kirke Kl. 19.00 i forbindelse med
Bispevisitas. Likærakorè deltar.
Kveldsmat på Sørli Samfunnshus etterpå.

LAG OG FORENINGER

Nytt tilbud ved Frivilligsentralen:
Ute-gruppe.
Mandager. Oppmøte ved frivilligsentralen i Sandvika kl. 11.15
Vi tar med oss kaffekjelen og bålpanna og er ute noen timer. Småturer i terrenget,
bålkos. Lett vedlikehold av stier og rasteplasser. Turene er lette og aktiviteten legges
opp etter form og føre, alle kan være med. Nysgjerrig?
Bli med oss på første turdag, som er 17. SEPTEMBER :) Vi ser over gammelveien på
Li-fjellet.
Ta med matpakke, termos og klær etter vær.

DEMENS-AKSJON 2018
17.-23. sept er det Nasjonalforeningens årlige demensaksjon.
Pengene går til forskning og tilskudd til lokale tiltak.
Nasjonalforeningens mål er at forskning skal bidra til å løse demensgåten slik at vi en
vakker dag kan si at vi har glemt demens. Sørli Helselag kommer denne uka til å gå
rundt med innsamlingsbøsser i Sørli.
Ta ut kontanter og ta godt imot bøssebærerne, dette er en svært viktig sak.
HØSTMARKED PÅ HELSETUNET
Lørdag 22. sept arrangerer vi martna på Helsetunet.
Arrangementet er åpent for alle.
Nærmere opplysninger i neste Li-Nytt.

Sørli Helselag
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JULE GRENDEHUS. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Sted: Jule Grendehus
Tid: Onsdag 19. september kl 18.00 – 19.00
Sak:

Etter innspill fra Skåle Eiendom vurderer grunneier Lierne Kommune å
omregulere 1650m2 av gård/bruksnr. 32/33 ( ca 1/2 fotballbanen mot øst) til
campingplass/reiseliv. Se vedlagt kart. Adkomst forutsettes å gå ned fra
hovedveg øst for butikken. Jule Grendehus har festekontrakt på tomt 32/33.
Kontrakten gjelder til 2078, er uten festeavgift, og uten spesielle
betingelser. Kommunen ønsker at Grendenhuset tar en stilling til denne
saken. Ut fra dette ønsker styret i Grendehuset svar på følgende:
Ønsker du som sokner til grendehuset at denne omreguleringen finner sted,
og at Grendehuset som fester tillater campingvirksomhet på det aktuelle
området?
Det stemmes kun over fremsatt problemstilling. Avstemming foregår
lukket.

Kart med farge finnes på kommunens hjemmeside: https://www.lierne.kommune.no/viktige-lenker/li-nytt/
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BINGO
på Kveli samfunnshus søndag 16. september kl. 19.00. Premiesum kr. 15.000,-.
VELKOMMEN!
Styret

SALG AV UTLEIEBOLIG PÅ JULE.
Utleiebolig i boligfeltet på Jule vurderes solgt. Utleieboligen består av 4 leiligheter,
hver på 85 m2. Det er 3 soverom i 2. etg og 2 soverom i 1 etg. Garasje med 3 plasser
tilhører også boligen. I 2017 ble det innlagt fiberbredbånd i alle leiligheter. Boligene
ble malt i 2017. Det er lån i Sparebanken 1 og Husbanken som vil kunne overtas. I dag
er 3 av leilighetene utleidd og en som selv vil bo i en av leilighetene vil kunne ha
leieinntekter fra de øvrige leiligheter.
Spørsmål vil kunne rettes til styrets leder Robert Gåsbakk, tlf. 916 48 784.
Vi ønsker interesserte melder seg snarest og senest 21.09.2018.
Styret i Lierne Boligutleie A/S

PRO FROSTVIKEN INVITERER
Sørli og Nordli pensjonistlag til surstrømmingsfest på Saga Gäddede 28.09.18
kl 17.00. Inngang 200 kr. Musikk: Odd Magne Lund.
Påmelding innen 21.09 til Liv på tlf 74339187/97535912 og Margit på tlf 91551581.
Sørli pensjonistlag / Nordli pensjonistlag

DIVERSE
OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN FRABES!
Oddbjørg Karine
MANDELPOTET OG GRØNNSAKER
selges i Nordli fra kl 12.00 onsdag 12. september. Siste turen i år.
Frostabilen
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TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å
skape et varmere og mer inkluderende samfunn.
Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove
i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer
ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele
befolkningen.
Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter
som endrer liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere
møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri
før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt
fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får
muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.
I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.
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