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Uke 44

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
EARLY BIRDS
Fredag 2. november 2018 kl 06.30
Oppmøte ved idrettslagets lokaler på Stortangen.
Trim i 30 minutter og felles frokost for kr. 30,- etterpå.
Ta gjerne med egen kopp.
Husk refleksvest!
Velkommen!

ÅRETS KULTURKALENDER ER SNART FERDIG OG SKAL I
TRYKKEN
De som ikke ønsker eventuelle bilder av seg selv på trykk i kalenderen, må ta kontakt
med redaktør Torhild Totland på telefon 952 86 209 snarest, og innen fredag fk.
Oppvekst- og kulturkontoret

KULTURPRISEN 2018
Forslag sendes til Lierne kommune, Oppvekst- og kulturetaten, Heggvollveien 6,
7882 Nordli.

Frist: 23. november 2018.

Oppvekst- og kulturetaten

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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OBS OBS - Ny tid
INFLUENSAVAKSINERING sesongen 2018/ 2019.
Vaksine mot sesonginfluensa anbefales spesielt til følgende grupper:
- Alle fra fylte 65 år.
- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
- Gravide etter 12.svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
- Barn og voksne med:
 diabetes mellitus, type 1 og 2
 kronisk luftveissykdom
 kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 kronisk hjerte-/karsykdom
 kronisk leversvikt
 kronisk nyresvikt
 kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 nedsatt immunforsvar
 svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege
I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre
(indirekte beskyttelse): - Helsepersonell som har pasientkontakt. – Husstander til
personer med nedsatt immunforsvar. –Svinerøktere og andre som har regelmessig
kontakt med levende griser.
Hvis ønskelig kan det vaksineres mot lungebetennelse.
Det blir vaksinering ved:

Lierne helsestasjon/ helsesenter:
Torsdag 08. november kl. 10.30 – 14.00.
Fredag 09. november kl. 09.00 – 14.00.
Ingen timebestilling, vi tar etter tur.
Skulle det ikke passe å ta vaksinen på oppsatt tidspunkt, kan du avtale annen tid ved å
ringe helsestasjon/ helsesenteret på tlf. 74343507/ 74343500.
Helse og omsorgsetaten, helsestasjon

SPINNINGEN E I GANG
Mandag og onsdag kl 18.30? Me træng fleir trimmera fer å grei å hold Finnlistuggu
åpen. De bli oppstart me nå nytt å spænnanes frå nyåret. Ved kjøp av årskort for 2019
trener du gratis ut året. Nye å gammle trimmere e ❤ velkommen!
Mvh styret ved Finnlistuggu treningssenter
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LIERNE FOLKEBAD Sesongen 2018 / 2019
Bassengene i Lierne åpner fredag 2. november 2018
Bassenget i Sørli:
Tirsdager: kl. 16:00-17:00
kl. 17:00-18:00
m/foresatte
kl. 18:00-20:00

Vanngymnastikk med instruktør
Småbarns svømming, barn under skolealder

Fredager: kl. 18:00-20:00
kl. 20:00-21:00

Alle
Voksne over grunnskolealder

Alle

Bassenget i Nordli:
Tirsdager: kl. 16:00-17:00
kl. 17:00-18:00
kl. 18:00-20:00
kl. 20.00-21:00
Fredager: kl. 17:00-20:30

Vanngymnastikk med instruktør.
Småbarns svømming, barn under skolealder
m/foresatte
Alle
Voksne, svømmetrening
Alle

Billettpriser
Barn under skolealder gratis
Barn i skolealder kr. 30,Voksne kr. 60,Pensjonister kr. 30,Familie kr. 100,Kun badstue kr. 60,- (dette gjelder også de som benytter seg av badstua etter trening)
Nytt for sesongen:
1. Sesongkort som kan benyttes ved begge bassengene:
Sesongkort badstue - basseng barn og pensjonister kr. 480,Sesongkort badstue - basseng voksne kr. 1.200,Sesongkort badstue - basseng familie/ husholdning kr. 2.000,2. Bassenget i Sørli
Her blir det ikke kontant håndtering, men det kan betales med Vipps eller faktura fra
kommunekassen.
3. Bassenget i Nordli
I Nordli er det kontant betaling eller faktura fra kommunekassen.
Vipps kommer her ved et senere tidspunkt.
Velkommen til en ny badesesong

Oppvekst- og kulturetaten
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 4. november:

Ingen gudstjeneste i Lierne.

LAG OG FORENINGER
VI FEIRER FARSDAG M/ BASAR PÅ TUNNSJØ SAMFUNNSHUS,
SØNDAG 11. NOVEMBER FRA KL. 13.00
Det tilbys julematbufé; ribbe, medisterkaker, medisterpølser m/ tilbehør,
kaffe og kaker. Voksne: 200,- Ungd/barn (6-16 år): 100,- Barn u 6 år: Gratis
Basar med mange flotte premier!
(Vi har bet.terminal – men ikke Vipps)
Arr. Tunnsjø Samfunnshus SA

JULEREVY I SØRLI
Hei all Mebygdesramp😀
Jula nærm seig me stormskrett, å me må kåmmå i gang me å produser stoff å øv te
julrevyn. Me te første samlinga søndan førstkommende, den 04.11 kl 19.00, på
samfunnshuse. Møt opp stor som små, å all som itt e rampåt å.
Med hilsen stafettpinnmottakeræn Håkon og Jørn Ove

NORDLI PENSJONISTLAG
Søndag 4. november kommer Odd Magne Lund og spiler på Lierne Helsetun kl 16.00.
Pensjonistlaget spanderer bløtkake til kaffen. Ønsker pårørende og andre pensjonister
hjertelig velkommen til en trivelig stund.
Det har kommet ønske om en busstur til Strømsund i november. Turen blir åpen for
både medlemmer og ikke medlemmer. Ved mange påmeldte prioriteres medlemmer
først. Påmeldingsfrist 14. november til tlf 915 51 581.
Styret

Mandag 5. november:
Tur – befaring og idemyldring – fangstanlegget på Skjelbred.
Oppmøte frivilligsentralen kl 12.00
Fine turstier, lett terreng, velg selv lengde. Bål.
Vi har bestilt sol 😊
Tirsdag 6. november
Språkkafe på sentralen kl 11-14
VELKOMMEN!
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DIVERSE
TUSEN TAKK TIL ALLE som gledet meg på gebursdagen! Takk for alle gaver,
blomster og hilsninger!

Jorid

STEINBAKST INFORMERER
Bestilling av brød til Jul 2018.
Tunnsjøklenning
Nordlilems
Mjukbrød
Pikkabrød
Kavring
Bestilling før 15/11 til 900 22 379 eller noen av de andre bakstardamene.
Husk å sett av lørdag 10/11 da vi feirer 10 års jubileum, mere info kommer i neste
Li Nytt.
Steinbakst DA

LiVERTEN Servering
Torsdag 1/11:
Fredag 2/11:
Søndag 4/11:

Klubb og dupp dag! Buffe kl 13-17
Fredagsbuffe med Lasagne kl 11-17
Søndagsbuffe med varmretter og desserter kl 13-17
_______________________________

Søndag 11. november:

Stor farsdagsbuffe kl 13-17
Familievennlig koldtbord, varmretter og desserter
_______________________________

Lørdag 17. november:

Martnasfest med Lokalmat- og bryggeriaften
Fest/dans til «Axel Molberg Band»
Stort lokalmat-koldtbord. Lokalt håndverksøl. Levende musikk!
____________________________

Lørdag 8. desember:

BJØRNARS-SHOW
Show, julebord og dans til Bjørnars

LiVERTEN Servicestasjon
Åpningstider f.o.m 5/11:
Man-tors kl 09-19. Fredag 09-21. Lørdag og søndag kl 10-20

