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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
MUSIKKSPILLET "BYGDELIV - I NY OG GAMMEL TID"
Sørli skole viser årets musikkspill på Sørli samfunnshus 14. og 15. februar, kl. 18. I år
har vi tatt utgangspunkt i Ole Ivars-låter og som før flettet inn ulike historier fra
lokalsamfunnet.
Kaffesalg og loddsalg. Velkommen til dere alle!
Bygdelivhilsen fra Sørli skole og FAU

VOLLEYBALLDAMENE STØTTER HUNT I LIERNE

Foto: Karl Audun Fagerli

Bak f.v. Ass.trener Morten Fjerstad, Turid Solum Gjertsås, Anita Lillemark Lundgren,
Frida Totsås, Kristin Nymann-Elden, Silje Holand, Marte Leirfald Nilsen og
hovedtrener John Arne Vestnor.
Foran f.v. lagkaptein Linn Totsås, Synnøve Gjertsås, Kine Gjertsås, Nora Bruvoll
Valfridsson, Maja Skogmo Gåsbakk og Karen Bruce Solstad.
LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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LEDIG STILLING SOM STYRER I SØRLI BARNEHAGE
Vår styrer går av med pensjon, og det er derfor ledig fast 100 % stilling som styrer ved
Sørli barnehage med tiltredelse 1. august 2019.
Sørli barnehage er en 2-avdelings barnehage og ligger i Mebygda. Styrerne i Lierne
har i dag 60 % tid til administrasjon/ledelse. Øvrig tid legges hovedsakelig til tid på
avdeling.
Kvalifikasjoner
Det stilles krav om barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir
barnefaglig og pedagogisk utdanning for tilsetting som styrer i barnehage i samsvar
med barnehageloven.
Det er ønskelig med personer med erfaring og/eller utdanning innenfor ledelse.
Kompetanse innenfor spesialpedagogikk er også relevant.
Arbeidsoppgaver
Styrerfunksjonen kan sammenfattes i fire hovedoppgaver:
 Lede den pedagogiske virksomheten
 Utøve personalansvar
 Utføre administrative oppgaver
 Samhandle med den kommunale barnehagemyndigheten.
Personlige egenskaper
 gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 fleksibel og liker utfordringer
 effektiv, strukturert og selvstendig
 god digital kompetanse, gjerne med erfaring fra saksbehandlingssystemer.
 evne til å lytte og å være reflektert
 liker utfordringer og er utviklingsorientert
Spørsmål kan rettes til oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren, tlf. 74 34 34 74/
94 97 99 73, eller pedagogisk konsulent Eva Bruvoll Bach, tlf 74 34 34 72.
Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Krav om politiattest ved
tilsetting.
Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger elektronisk på kommunens
hjemmesider www.lierne kommune.no. Merk at elektronisk søknadsskjema må være
fullstendig utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring.
Søknadsfrist 01.03.19.
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 Selv om du hører at naboene har fått invitasjonsbrev og du ikke har fått, er du
likevel velkommen på HUNT-undersøkelse.
DU KAN MØTE BÅDE NÅR DET ER ORDINÆR ÅPNINGSTID ELLER DU KAN
KOMME PÅ DROP-IN
 Du må ha norsk personnummer og du må være folkeregistrert i «gamle» NordTrøndelag for å kunne delta.
 Selve undersøkelsen tar ca. 45 minutter, men du må regne med å vente noe
mellom stasjonene. På dager med veldig godt oppmøte, blir ventetida lengre.
Hittil har det vært veldig bra oppmøte, og vi håper at det fortsetter!
 Du velger selv om du vil være med på hele undersøkelsen eller om det er noe
du vil hoppe over.
 Personer over 70 år får tilbud om en tilleggsundersøkelse, og den tar ca. 30
minutter.
 Ingen risikerer å miste førerkortet ved å delta i HUNT 4-undersøkelsen.
 Vi anbefaler å bruke sokker og stillongs i stedet for strømpebukse.
 Ha bokser eller truse under stillongs.
 Ikke ta med urinprøve.
 Du kan spise som vanlig før du kommer.
 Åpningstider: 21.01.2019- 21.02.2019
Mandag-torsdag kl. 08.30-17.00
Drop-in søndag 17.02. kl. 14.00-18.00.

19., 20. OG 21. FEBRUAR ER DET DROP-IN HELE
DAGEN MELLOM KL. 08.30 OG 17.00.
 Mer informasjon om HUNT 4 finner du på www.ntnu.no/hunt4
eller på facebook under HUNT 4. HUNT 4 Lierne har også egen facebookside.
 Du får direkte kontakt med HUNT 4-stasjonen i Lierne
på telefon 74 34 34 55.
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 10. februar:

Gudstjeneste i Sørli Kirke kl. 11.00 ved Sokneprest
Martin Ottosson. Dåp.

LAG OG FORENINGER

Det ble høsten 2017 etablert et styre for HLF Namsos i Lierne. Dette ble gjort for å få
opprettholdt drifta i laget. Høsten 2018 fikk HLF Namsos eget styre og Flatanger ble
skilt ut fra HLF Namsos.
Nå vil vi etablere en forening for Lierne, Røyrvik og Namsskogan.
Nåværende styre består av: styreleder Arnodd Lillemark, Marie Aagård Urdshals og
Lena Gjertsås.
Vi kaller nå inn til møte på Limingen Gjestegård tirsdag 5. feb 2019 kl. 18.00.
Alle medlemmer fra Lierne, Røyrvik og Namsskogan inviteres.
Brukere som ikke er medlem i HLF er også velkommen!
Vi får besøk av representant fra fylkesstyret.
til Marie Urdshals (tlf 917 34 832) eller Lena Gjertsås (tlf 970 34 635).
E-post kan også brukes! Adressen er: hlf.lierne@outlook.com
Innkalling til stiftelsesmøte av HLF Lierne, Røyrvik og Namsskogan.
Etter stiftelsesmøtet vil det bli årsmøte med vanlige årsmøtesaker.
VELKOMMEN!

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Fagforbundet 664 Lierne vil holde et ekstraordinært årsmøte. Fordi vi ikke klarte å få
til et styre på årsmøte. Det er viktig at medlemmene kommer og sier hva de tenker om
det. Vil vi bli styrt sentralt, eller vil vi styre vår egen forening?
Inlegg av: Nesleder i Fagforbundet Trøndelag Arnt Sigurd Kjøglum og Ordfører
Bente Estil. Sett av den 06.03.2019
Møtet blir på Lierne Samfunnshus (liss-salen) kl 18.00.
Styret
ÅRSMØTE I LIERNE IL Mandag 4. mars 2019
kl. 19.30 på Klubbhuset, på Gamle Stortangen. Saker
som ønskes tatt opp må meldes til styret v/ leder Patrik
Lundgren innen 20. februar.
Lierne IL
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SISTE SJANSE FOR Å SE LIERNE ELITE
Førstkommende helg spiller Lierne Elite sin siste elitekamp i Liernehallen!
Vi må bare innse at slaget er tapt om å beholde plassen i elite-serien, MEN:
Vi går selvfølgelig all in på vår siste kamp på hjemmebane!
Randaberg ligger 3.sist på tabellen, og vi håper å kunne matche dem godt.
MØT OPP – OG GI OSS STØTTE – SÅ SKAL VI GJØRE VÅRT FOR Å TA VÅR
FØRSTE SEIER I ELITESERIEN! 😊
PS: Håper Fredrik kommer 😉 så vi får høre mye trommeslag!!!
SØNDAG 10. februar

Kl 13.00:

Lierne Elite - Randaberg

Inngang kr 100,- (barn under 10.klasse gratis), kaffesalg, loddsalg med ekstrapremier og TOPP underholdning - som vanlig!
VELKOMMEN TIL LIERNEHALLEN!
TUSEN TAKK for pengegaver i forbindelse med Arnodds 70-års dag!
Det kom inn til sammen 19.000,- til Lierne Volleyball!!! Ætt d går ann!!!
Tusen hjertelig takk Arnodd – og alle sammen!
Me e overvelda og dypt takknemlig! STOR KLÆM frå Volleyball-tausinj

DIVERSE
ØNSKER INGEN OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN 07.02.
Lorents
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