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Uke 41

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
INFLUENSAVAKSINERING sesongen 2019/ 2020.
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, ta kontakt med lege for og avklare om du har
behov for det. Vaksinen varer i 10 år.
Det blir vaksinering ved:

Lierne helsestasjon:
Mandag 21. oktober kl. 09.00 – 14.00.
Mandag 11. 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.
LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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KJÆRLIGHET OG GRENSER
I uke 43 starter Lierne kommune i samarbeid med Stortangen og Sørli skole,
programmet Kjærlighet og Grenser. Programmet er for ungdommer i 8. og 9. klasse og
deres foreldre/foresatte.
Kjærlighet og Grenser er et universelt forebyggingsprogram, opprinnelig utarbeidet i
USA og kom til Norge som en del av Regionsprosjektet i regi av Sosial -og
helsedirektoratet i 2004.
Målet med Kjærlighet og Grenser er å styrke beskyttende faktorer når det gjelder
psykiske helseplager og veilede foreldre i forkant av ungdomstida. Forebygge
alkohol-, narkotika- og tobakksbruk blant tenåringer. Forbedre samarbeidet mellom
hjem og skole, bygge gode foreldrenettverk samt øke ungdommenes sosiale
kompetanse.
Vi starter denne høsten med en Familiekveld i Nordli tirsdag den 22. oktober
kl. 18:00, og en Familiekveld i Sørli onsdag den 23. oktober kl. 18:00. Disse kveldene
ser vi frem til å treffe ungdommene fra 8. og 9. klasse og deres foreldre/foresatte som
skal delta i Kjærlighet og Grenser!
Vi kommer til å gå igjennom det første steget i kurset sammen og avslutter med kaffe.
Vi håper at alle kan delta, men hvis du ikke får det til, send en SMS til Emma Persson
på tlf. nr. 90015480, innen den 17. oktober så vet vi hvor mange vi blir til kaffen!
Velkommen!
For mer informasjon om Kjærlighet og Grenser gå gjerne in på denne link:
http://www.korus-sor.no/utviklingsprogram/kjaerlighet-og-grenser/

INVITASJON – NÆRINGSLIVET I SANDVIKA
Næringslivet i Sandvika inviteres til innspillsmøte 9. oktober kl. 08:30 i Lissalen
I forbindelse med revidering av reguleringsplan for Sandvika vil det være nyttig å få
innspill fra næringslivet om ulike arealbehov næringslivet har for å kunne utvikle seg
og sikre drifta.
Plan- og utviklingsetaten

LEDIG TRYGDEBOLIG.
Det er ledig trygdebolig i Sandvika i Nordli.
Søknadsfrist på boligen settes til 15/10-2019.
Søknad sendes:
Koordinerende enhet
V/ Helse og omsorgskontoret
Heggvollveien 6
7882 Nordli
For mere informasjon angående søknad og kriterier for tildeling kontakt Helse og
omsorgsetaten tel 74 34 34 50.
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TV-aksjonen 2019

LIERNE KOMMUNE HAR GITT KR 5 000,- TIL ÅRETS TV-AKSJON
OG OPPFORDRER ANDRE BEDRIFTER I LIERNE TIL Å GJØRE DET
SAMME.
GÅ INN PÅ: https://blimed.no/slik-kan-du-gi/
KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 13. oktober 2019:

Gudstjeneste med nattverd i Sørli Kirke kl. 11.00
ved sokneprest Martin Ottosson.

KORRIGERT VALGRESULTAT FOR SØRLI MENIGHETSRÅD
Et navn har falt ut av listen over varamedlemmer. Korrekt liste er:
Vara
Eli Hanne Åmo Estil
Penetta Gjertsås
Linn Ellen Sivertsen
Gerd Høgsnes
Mariell Olsen

LAG OG FORENINGER
AUKSJON PÅ SKJELBRED GRENDEHUS
12. oktober 2019
Kl. 14 er det visning fra alt som skal på auksjon, det blir treningsutstyr, bil,
båtmotor, osv.
kl. 16 starter auksjon
kl. 19 kahot
Pizzasalg, øl og vin rettigheter og underholdning.
Alle er velkommen.
Styret
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Lierne IL informerer:
Det er oppstart av flere aktiviteter etter høstferien.
Akt.gruppa Nordli starter opp med allidrett på mandager og basistrening torsdager.
Lierne volleyball har treninger fra 5.-10. klasse på mandager både i Sørli og Nordli, og
volleyballtrim i Nordli tirsdager.
Lierne Fotball har ballaktivitet for voksne (fra 18 år) onsdager. NB! fra uke 45.
Vi minner om VIKTIGHETEN av å være medlem i Lierne idrettslag for å kunne delta
på treninger i regi av Lierne IL. Dette gjøres på https://minidrett.nif.no/. Alternativt
kan det kan også betales på kontonummer 4448.12.23072. Kr 100,- pr medlem. Merk
innbetaling med navn og fødselsdato.

Aktiviteter i Liernehallen fra uke 42
Dag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Tid
Kl. 18.00-19.00
Kl. 19.00-20.30
Kl. 19.30-21.00
Kl. 19.30-21.00
Kl. 18.00-19.30

Aktivitet
All idrett
Volleyball
Volleyballtrim
Ballaktivitet
Basistrening

Aldersgruppe
1.-7. klasse
5.-10. klasse
Fra 18 år.
Fra 18 år. Fra uke 45
Alle (u/ 10 år
ifølge med voksen)

Aktivitet
Volleyball
Volleyball

Aldersgruppe
5.-7. klasse
8.-10. klasse

Aktiviteter i Sørlihallen fra uke 42
Dag
Mandag
Mandag

Tid
Kl. 18.00-19.00
Kl. 19.00-20.00

Tverridrettslig ungdomssamling på Campus Steinkjer 25. okt-27. okt. 2019!
Se mer info på https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/trondelagidrettskrets/kalender/tverridrettslig-ungdomssamling-2019/
Lierne IL dekker deltakeravgiften for sine medlemmer.
Lierne IL
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BINGO
på Tunnsjø samfunnshus, onsdag 16. oktober kl 19. Premiesum kr 15.000,Tunnsjø samfunnshus

BINGO
på Sørli samfunnshus, søndag 13. oktober kl 19.00. Velkommen!
Sørli samfunnshus

BASISTRENINGA STARTER TORSDAG DEN 17.10.19
i Liernehallen, fra kl.18-19.30. Treninga er åpen for alle - barn under 10 år må ha med
en ansvarlig voksen. Tilbudet er gratis, men du må være medlem i Lierne IL.
Siste basistrening er torsdag 12.12.19.
Aktivitetsgruppa

DIVERSE
70 år.....
70 årsdagen har eg feira i helga med flokken min!!
Eg er bortreist den 15., og ynskjer derfor ingen oppmerksomhet på dagen!
Olav

80 ÅR
Hjertelig takk til alle som sendte med gratulasjoner, gaver, meldinger,
blomster etc. til ¨bursdagen¨ jeg hadde i august!
Vennlig hilsen Eli-Margreta
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TRENGER DU NYE VINTERDEKK ELLER
LAGRINGSPLASS?
Vi levèrer og skifter dekk og felger til gunstige priser både til traktorer,
anleggsmaskiner, personbiler , varebiler og lastebiler.
Dekkmerker: Minerva, Michelin, Continental m.fl.
DEKKHOTELL: Vi kan lagre dine dekk i vårt dekkhotell.
Pris pr. sesong, 4 hjul: 795 kr. inkl. mva.
Det inkluderer skift, lagring, vask og inspeksjon av hjul.

Åpningstilbud på drivstoffanlegget i Devika.
Ny stasjonen er nå åpnet. Foreløpig fungerer det med vanlig debet kort (Visa).
For å få kvittering etter fylling, settes kortet inn igjen etter fylling.
Terminalen er på pumpen mot hovedveien. Velg side 1 eller 2 som er merket på
pumpa.
Det vil bli mulighet å bruke kredittkort og interne kort for bedrifter , det blir annonsert
når det er klart.
I samarbeid med vår drivstoffleverandør Statland Servicesenter AS har vi følgende
drivstoffpriser ut oktober.
Bensin 95
Kr. 15,99
Diesel blank
Kr. 14,39
Diesel avg.fri
Kr. 11,49
Alle priser inkl. mva.
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