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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Hvordan kan ditt lag/ forening rekruttere medlemmer og bidra til mer
inkludering i Lierne?
Prosjektet «fra innvandrer til innbygger» inviterer til et åpent møte for frivillige lag og
foreninger på Liverten, lissalen, torsdag 4. oktober fra 19.00-20.30.
Vi byr på kaffe, vaffel og inkluderende prat!
Det å delta i en frivillig aktivitet er viktig for mange som kommer flyttende til et nytt
sted. Det er ofte der man møter nye venner og blir kjent med bygda. Lierne er ei
mangfoldig bygd med innbyggere fra nært og fjernt. Deltar alle på lik linje?
På møtet torsdag 4. oktober ønsker vi å samle lag og foreninger for å få innspill til
hvordan vi kan skape en inkluderende frivillighet. Magnus Hovd fra Røde Kors byr på
tips og triks for mangfoldig rekruttering, og to av våre tilflyttere fra henholdsvis
Estland og Syria vil fortelle litt om hvordan de har opplevd det å komme til Lierne.
Vi ønsker dere velkommen!
Linn Bylund, prosjektkoordinator KUN
Magnus Hovd, prosjektkoordinator Røde Kors
Eirin Holand, Prosjektleder Lierne kommune

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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LEDIG STILLING
88 % fast stilling som Miljøterapeut ved Steinhagan bofellesskap fra 1/11 18.
Ledig stilling som miljøterapeut ved Steinhagan bofellesskap, krav til utdanning
vernepleier/sykepleier eller annen relevant 3 årig helsefaglig utdanning fra
høgskole/universitet. Miljøterapeut inngår i turnus med arbeid hver tredje helg.
Som Miljøterapeut ved Steinhagan er du bl.a. medansvarlig for at løpende drift av
tjenesten til brukerne er av faglig og forsvarlig standard. Du er også medansvarlig for
oppdatering av prosedyrer og utarbeiding av planer som vedrører brukerne.
Stillingsinstruks og arbeidsbeskrivelse foreligger.
Helse og omsorgsetaten søker deg som:
- er utdannet sykepleie/vernepleier (annen treårig helsefaglig utdannig kan også
vurderes)
- er fleksibel
- er løsningsorientert
- kan samarbeide og ser viktigheten i å samarbeide tverrfaglig
- personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr:
- Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig
utvikling
- Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lover, overenskomster og reglement
gjeldende for Lierne kommune.
Tiltredelse 01.11.2018. Introduksjon vil gis i forkant.
Spørsmål til stillingen rettes til enhetsleder omsorgstjenester, tlf 93 66 34 58 / mail
elin.danielsen@lierne.kommune.no
Søknad sendes elektronisk via hjemmesiden til Lierne kommune;
www.lierne.kommune.no – ledige stillinger.
Merk at søknaden må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og
arbeidserfaring.
Det er det som står i søknaden som vurderes.
SØKNADSFRIST: 14.10.2018
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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

LAG OG FORENINGER

Tur/dugnadsgruppe mandag 1. oktober:
Vi drar til fangstanlegget ved Sandmo (Skjelbred).
Oppmøte ved Frivilligsentralen kl. 11.15
Følg med på Facebook/Lierne Frivilligsentral framover for å se
turmål/dagens dugnad, eller møt opp ved Frivilligsentralen. (settes ikke i Li-nytt)
Ta gjerne med ryddesag om du har. Klær etter vær og egen mat.
NB! Pga. høstferie ingen turgruppe mandag 8. oktober. Ellers alle mandager kl. 11.15

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

side 4

Sørli Samfunnshus SA informerer!
Tirsdag 23. oktober kl. 18:00 kommer artist, Charlotte Audestad, til Sørli samfunnshus
og holder konsert! Vi lager kveldsmat og ønsker alle velkommen!
Sett av kvelden, mer info kommer.
Fredag 7. desember får du mulighet til å spise fra vårt populære sildbord igjen.
Hold av ettermiddagen og kvelden da mer info kommer.
Styret i Sørli Samfunnshus SA ønsker litt forandring på 6. juledagsfesten.
Vi har fått ønske om at denne festen kan ha påmelding og at vi serverer et eller annen
enkel mat, for eksempel ostebord. Det vil i tilfelle bli 18-årsgrense og tidsbegrenset
inngang.
Flere grunner til å kjøre et slikt arrangement, men vi ønsker tilbakemelding fra våre
sambygdinger!
Vær flink til å gi oss tilbakemelding slik at vi kan arrangere det dere ønsker!
Kontakt:
Randi: 97957220 mail: randi.devik@gmail.com
Inger Marie: 97683510 mail: imkskaale@gmail.com
Dan Leo: 91156629 mail: danleot@hotmail.com
Styret i Sørli Samfunnshus AS
DIVERSE

Gratis kurs i eteriske oljer.
Mandag 1. oktober kl. 19:00 – 21:00 på Kafeen ved Mebygda Snarkjøp.
Har du hørt om eteriske oljer?
Urtemedisin og eteriske oljer har en uendelig mulighet når det gjelder å forebygge
egen helse.
Kom om få et innblikk inn i denne fantastiske verden.
Jeg er ernæringsterapeut og har naturmedisin grunnutdanning som gir bred kunnskap
innen urtemedisin.
Gi gjerne beskjed om du kommer da det blir litt sunt å bite i.
Alle er hjertelig velkommen.
God Helse Helt Naturlig AS
v/Inger Marie tlf 97683510, mail: imkskaale@gmail.com

Kurs i kosthold og helse utover høsten.
Mandag den 29. oktober, blir det kurs i fermentering. Ekte surkål, kimcha kombucha
og det deltakerne ønsker
Mandag den 12. november blir det kurs i ekte naturlig mat for ei god helse.
Hva kan vi erstatte brødskiva med hvis den gjør oss oppblåst? Blant annet surdeig.
Mandag den 26. november blir det kurs i sunt søtt julesnop. Her lager vi godterier som
blodsukkeret ikke hopper opp og ned av, og allikevel smaker det søtt og godt!
Alle kan delt uansett alder eller forkunnskaper.
Maks 15 på hvert kurs, ført til mølla.
Mer info kommer etter hvert, med sted og pris. (ca. 500 pr kveld med tilbud til dere
som ønsker å få med alle kursa.)
Gi gjerne en tilbakemelding til meg ved interesse slik at jeg leier store nok lokaler.
God Helse Helt Naturlig AS
v/ Inger Marie tlf. 97683510 eller messenger, mail: imkskaale@gmail.com
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Elgfest!
Lørdag 29.september, på Tunnsjø samfunnshus
Vi serverer elgsodd fra kl.18.00, og fra kl. 21 -01. er det pub, med musikk
fra anlegg.
Arr. Tunnsjø samfunnshus
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Anonyme Narkomane – En forening for deg?
- Hjelpe meg nei, eg e da ikkje narkoman!
Ikkje eg heller, men eg lid av en sykdom som kalles avhengighet!
- Sykdom, avhengighet, anonyme narkomane, ka babel du om?
Eg trudd bærre du var vel glad i en dram?
Joda, eg va det, og no e eg vel det som så pent kalles en "tørrlagt
alkoholiker". Men uansett korsen du snur og vend på det, så e det
en sykdom. Og det e avhengigheten te rus som e sykdommen.
Alkoholen va bærre rusmidlet. Sjøl kall eg meg rusavhengig.
Enn du da, like hard på flaska?
- Nåja, det blir vel litt i mæste laget, og no begynn pinadø kjerringa å tru med å reis.
Ho sei eg må søk hjelp hos doktorn, men da ryk vel lappen også. Veit snart ikkje ka eg
ska gjør.
Ja, og gjør du ingenting ryk både ekteskapet og
lappen! Må vel kalles ett lite dilemma, spør du meg.
- Men du, e det ikkje narkomane i den der foreninga di
da?
Joda, om du vil velg å kall dem det. Vi e forskjellige
folk som har brukt forskjellig midla i vår avhengighet
te rus. Felles for oss alle e at vi i dag ikkje bruk
rusmidla. Vi e rusfri! Og slapp av, ingen av oss bit.
Anonyme Narkomane
Men du sku ikkje blitt med på et møte. Så får du sjå
avd. Namsskogan.
korsen vi har det og ka vi driv på med. Og kaffe byr vi
på og.
Møte hver mandag
- Kan eg det, må eg ikkje meld meg inn, betal
kl. 19.00 på
kontingent og sånn?
Frivilligsentralen på
Neida, det e gratis, eineste krav te medlemskapet e ett
Brekkvasselv.
ønske om å bli rusfri. Og du kan meld deg ut når du
For mer info se:
vil. Du har ingenting å tap, kun noen tima i godt
nanorge.org
selskap.
- Kor henne hold dokk te da?
På Frivilligsentralen på "Elva". Vi har møte kvar
mandag fra kl. 19.00.
- Ja, men det e jo ikkje mykje anonymt, alle kan jo sjå at eg går inn der!
Det e sant, like sant som at alle veit at ho Gjertrud har en kaill som drekk før mye!
Anonymiteten ligg i at vi ikkje fortæll om ka vi snakk om på møtan. Der kan vi vær
oss sjøl og legg fra oss maska vi trur vi sjul oss bak te daglig!
Så ke sei du, ska eg plukk deg opp på mandagen?
- Jaja, eg får vel gjær ett forsøk da, men eg lov ingenting, bærre så du veit det!
Den e grei, vi snakke på mandagen da 😊

