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Uke 40

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
Har du lyst til å bli en del av HUNT 4 gjengen i Lierne?
Lierne kommune ønsker å rekruttere medarbeidere til gjennomføring av HUNT 4 i
Lierne!
For medarbeidere vil det være opplæring i uke 3 som holdes på feltstasjon i Lierne,
samt eventuelt på annen feltstasjon i kommune med pågående HUNT4. Arbeidet for
medarbeidere vil bestå i å ta kliniske og biologiske prøver samt eventuelt bistå med
utfylling av spørreskjema.
Feltstasjonen i Lierne vil være helse og omsorgskontorene på kommunehuset.
HUNT 4 gjennomføres fom 21. januar til 21. februar. Arbeidsdager mandag – torsdag,
samt to drop in-dager, søndager, i februar.
Vi søker deg som
- Ønsker å bidra i HUNT 4
- Er utdannet helsefagarbeider
- Er utdannet sykepleier
- Har annen relevant utdanning
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Ved ansettelser tas det forbehold om ivaretakelse av ordinær drift av Helse og
omsorgsetaten under HUNT 4 perioden.
Spørsmål til stillingen rettes feltleder Eva Westum Kveli, på tlf. 90 77 41 26 / mail
eva.w.kveli@lierne.kommune.no eller helse og omsorgssjef Edith B Valfridsson, på tlf
74 34 34 53 / mail edith.valfridsson@lierne.kommune.no
Søknad sendes elektronisk via hjemmesida 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: 23.10.18
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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Høring –
Tilknytningsløyper og endringer i rekreasjonsløypene for snøscooter.
Nye tilknytningsløyper og endringer i rekreasjonsløypene er nå tilgjengelig
for innsyn på Servicetorget på kommunehuset.
Høringsfrist 9. november 2018
SENIORSURF
Tirsdag 9. oktober blir det Seniorsurf på Sørli bibliotek 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. Du kan også ta med egen PC eller
nettbrett.
Velkommen!
Lierne folkebibliotek og Lierne Frivilligsentral

Early Birds fredag 5.10.
Oppmøte kl. 06.30 ved Lierne idrettslags lokaler, Stortangen.
Frokost for kr 20,- etter trimturen.
Velkommen!

Møter for næringslivet i Lierne kommune uke 40 og 41
Fredag 5. oktober 2018:
kl 113o-13oo: Prosjektet «Fra innvandrer til innbygger» inviterer næringslivet og
engasjerte li-bygger til lunsj på LiVERTEN, for å høre deres erfaringer og hva dere
tenker vil være viktig for det videre inkluderingsarbeidet i kommunen. Kontaktperson:
Prosjektleder Eirin Holand.
Tirsdag 9. oktober 2018:
kl 11oo: Informasjon fra ENOVA. Kommunestyresalen; Felles informasjon om
tilskuddsordninger, energiråd og tips. Etterpå er det muligheter for individuelle avtaler
med ENOVA etterpå. Påmelding for de som ønsker eget møte skjer til rådmann Karl
Audun Fagerli, tlf. 950 59116, senest mandag 08.10.18.
kl 16oo: Kommunestyresalen; Work-shop m/middag for de som har behov for enten
næringsareal, næringslokaler og/eller ønsker å diskutere samarbeide mellom bedrifter i
Lierne. Hovedfokus denne gangen er på næringsaktører i Nordli og omegn, og de
muligheter som ligger på Støvika Industriområde både i dag og i framtiden. Både
bedrifter og engasjerte enkeltpersoner er velkommen! Spørsmål kan rettes til Tor
Erling Inderdal, Lierne Utvikling AS, tlf. 404 70677, eller Karl Audun Fagerli, Lierne
kommune, tlf. 950 59116.
Rådmannen
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Obs – endring av tidspunkt på grunn av teater samme kvelden.
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 17.00-18.30.
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 Belgia
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

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Lørdag 6. oktober. Gudstjeneste med nattverd i Tunnsjø Kirke kl. 15.00
NB Merk dag og tid.

HEIME-HELG
Minner igjen om bidrag til årets blad. For å få produsert bladet ønsker vi et
minstebeløp på
kr. 100.-, men det er lov å gi mer.
Kto. nr. 4448.50.06335. Du kan også sende på vippsnummer: 538723.
Merk med Heimehelg 18.
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Lunsjmøte om inkludering i næringslivet!
Tid: Fredag 5. oktober kl. 11.00- 13.30
Sted: Liverten, Lissalen. Vi byr på lunsj!
Lierne er ei mangfoldig bygd med tilflyttere fra nært og fjernt. Hvordan merkes det på
næringslivet i Lierne?
Vi inviterer til lunsjmøte med innledninger på tema og diskusjon. Møtet starter med
servering av lunsj og innledninger fra inviterte gjester, og avsluttes med felles
diskusjon.
Agenda for møtet:
 Presentasjon av prosjektet «fra innvandrer til innbygger» og en oversikt over
hvor mange tilflyttere fra andre land Lierne har i dag. Linn Bylund, KUN,
Magnus Hovd, Røde kors
 Representant fra næringslivet som ansetter mange med innvandrerbakgrunn
deler sine erfaringer med det å bli en mer mangfoldig arbeidsplass.
 Erfaringer fra arbeidslivet fra innbyggere med innvandrerbakgrunn
 Hvilke ordninger finnes i NAV for bedrifter som vil tilby språk-, eller
arbeidspraksis? representant fra NAV kommer for å gi en kort presentasjon
 Felles diskusjon: hvordan kan kommunen og næringslivet best samarbeide i
videre arbeid for å benytte ressursene til alle innbyggere? Hva skal til? Hva ser
vi som mulige tiltak?
Møtet er en del av prosjektet ‘Fra innvandrer til innbygger`, som handler om helhetlig
integrering i distriktskommuner. Lierne kommune deltar i dette prosjektet sammen
med tre andre distriktskommuner i Trøndelag. Du kan lese mer om prosjektet på
kommunens nettside.
Velkommen til møte. Vi gleder oss til å snakke med deg!
Mvh,
Eirin Holand
Linn Bylund
Prosjektleder,
KUN
Lierne Kommune

Magnus Hovd
Røde Kors
Trøndelag

LAG OG FORENINGER

ÅPEN DAG / AKTIVITETSDAG
Det vil bli arrangert åpen dag/aktivitetsdag torsdag den 11. oktober på
Frivilligsentralen.
Tema: Trafikk, refleks bli sett i høstmørket. Et tiltak gjennom Folkehelse og
pensjonistlaget. Nærmere annonsering, program og tid kommer i Li-Nytt uke 41
(neste uke). Åpent for alle.
Styret
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INVITASJON TIL UTSTILLERE - FØRJULSMARTNA

Vi ønsker å invitere utstillere av kvalitetshåndtverk og lokalmat til årets Førjulsmartna
i Lierne lørdag 17. november 2018.
Førjulsmartnan er en kvalitetshåndtverks- og lokalmatmartna som arrangeres i
Sandvika i Lierne kommune tredje lørdag i november hvert år. Førjulsmartna i Lierne
er en kvalitetsmartna som besøkes av omlag 60 utstillere, og omlag 1000 besøkende.
Salgsbodene har åpningstid 11.00 – 17.00 lørdag 17. november.
Salg fra boder foregår inne i Liernehallen og utenfor Liernehallen.
Vi ønsker også i år å satse spesielt på uteområdet for å skape en fin martnasatmosfære
og god julestemning.
Se priser og meld din interesse som utstiller på: www.forjulsmartna.no skroll litt ned
på siden for å se utstillerinvitasjonen.
Har du spørsmål kontakt arrangøren via:
post@forjulsmartna.no eller sms eller ring på +4790132556

Snåsa Pensjonistlag inviterer
Sørli og Nordli pensjonistlag til Haustfest på Breide Samfunnshus
lørdag 27. oktober kl. 17.00
Serveres middag og kaffe m/ dessert +++ Musikk av Gunnar Helbostad. Åresalg.
Inngang kr 250,- pr deltaker.
I tillegg til oss, er 7 pensjonistlag invitert. Påmelding innen 17. oktober.
Påmelding til Liv på tlf. 743 39 187 eller 975 35 912 og Margit,
tlf. 915 51 581.
Liv og Margit melder ifra til Oddbjørn, tlf. 482 32 004 / 741 51 060,
innen 17. oktober.
Sørli og Nordli Pensjonistlag
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BINGO
på Kveli samfunnshus søndag 7. oktober kl 19.00. Velkommen.
Kveli samfunnshus

BINGO
på Tunnsjø Samfunnshus, onsdag 10. oktober kl 19.00.
Arr: Tunnsjø Samfunnshus

DIVERSE
SYKURS SKJELBRED GRENDEHUS
Lørdag 20. oktober kl 10.00 – 16.00. og søndag 21. oktober kl 10.00 – 15.00.
Kursleder: Marita F. Grande.
Laila Stolz tar med Husqvarnabutikken.
Kurset er for nybegynnere og erfarne. Mulighet for lån av symaskin.
Syønsker: Løper / vesker / weekendbag / klær.
Kom til sosialt samvær med artige innslag av mønsterstoffer.
Kursavgift kr 1 200,-.
Påmelding: Harriet Jæger tlf.: 481 57004 - Hanne Fagerstrand tlf.: 415 61651.
Påmeldingsfrist: 12. oktober.

SØRGÅRDEN FRISØR
Salongen vil være stengt i ukene 41 og 42. Er tilbake onsdag 24. oktober.
P.g.a. av husbygging kan det være vanskelig å få kontakt med meg på
fasttelefonen 743 39 595, så ring meg på mobil 951 35 900.
Åpningstider:
Onsdag og fredag kl 09.00 – 17.00.
Torsdag fra kl 12.00 – 20.00
Ellinor
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-Lierne,
vurderes solgt.
(overtakelsesdato 01.01.2019)
Etter 10 år (!) føler vi nå at det er på tide å gi noen andre
muligheten til å drive butikk på Jule!
Det selges kun butikkdrift m/varebeholdning og
butikkinventar.
(med leieavtale til Skåles Bygg og Eiendom AS.)
Dette gjør vi for å sikre at det fortsatt blir butikk på Jule.
(Kjøper av butikkdrift vil prioriteres
når bygning blir lagt ut for salg i løpet av 2019)
Interesserte bes avtale møte innen 01.11.2018
med Daglig Leder Hege Skåle Telefon 74338561
Vil samtidig benytte anledningen til å takke alle fantastiske kunder,
samarbeidspartnere og alle andre fine mennesker
vi har møtt på vår reise!
Joker Lierne v/Stig Leo, Hege og Ellinor
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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.

