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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

UTGIVELSE AV LI-NYTT PÅSKEN 2021 
Li-Nytt utgis ikke uke 13. 

Første Li-Nytt etter påsken er uke 14, (tirsdag 6. april) 

med manusstopp tirsdag 6. april kl 12.00 

 

KJÆRE LIBYGG  
Det er snart påske igjen, det er gått over ett år siden koronan kom innover oss og 
stengte ned landet. Ett år hvor smitteverntiltakene har ført til store endringer i 
hvordan vi lever våre liv.   
Nå har vi alle et stort ønske om at årets påske skal bli mest mulig “normal”- og for 
mange blir den kanskje det, med at vi drar til fjells på hytta, på skitur eller skutertur.   
Men, de regler, råd og anbefalinger som ble gitt av regjeringen tirsdag kveld gjør at 
påska også i år vil bli annerledes for mange. Det vil være noen som ikke kan komme 
hjem, eller noen en ikke kan besøke. Grensa er fortsatt stengt, det å ha 
sine kjære så nærme, men likevel så håpløst vanskelig å kunne møte dem, det vet jeg 
tar på.   
Vi har vært dyktige her, vi har  lojalt fulgt opp de tiltak som er iverksatt, og vi 
har unngått mye smitte. Men med alt som skjer rundt oss, må vi fortsatt være 
forberedt på at det kan komme utbrudd, men det skal vi takle. Det viktigste er å ta 
vare på hverandre uansett, når vi vil det beste for hverandre går det greit.  
Nå må vi stå løpet ut sammen, vi nærmer oss målet sakte men sikkert.   
Vask og sprit hender, hold avstand (2 meter!!), hold hodet kaldt og hjertet varmt, så 
blir det bra til slutt.  
Ønsker alle en riktig god påske.      Bente Estil, ordfører  
 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
http://www.google.no/imgres?q=facebook&start=152&um=1&hl=no&sa=N&tbo=d&biw=1920&bih=915&tbm=isch&tbnid=Xn_hTBsza4rOiM:&imgrefurl=http://www.insidefacebook.com/2012/10/04/facebook-clarifies-how-like-plugin-works-addresses-privacy-concerns/&docid=GdHtFTIv_lc5vM&imgurl=http://www.insidefacebook.com/wp-content/uploads/2012/10/facebook_like_button_big.jpeg&w=490&h=218&ei=iRzsUIGJMIzU4QSw14GoAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=402&vpy=635&dur=109&hovh=150&hovw=337&tx=134&ty=88&sig=117277935861702400892&page=4&tbnh=111&tbnw=250&ndsp=54&ved=1t:429,r:63,s:100,i:197
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TILTAK, RÅD OG ANBEFALINGER FOR PÅSKEN 2021  
 
Vi går mot påske og etter regjeringens pressekonferanse tirsdag kveld er det klargjort hvilke 
tiltak, råd og anbefalinger som gjelder.  Lierne kommune oppfordrer til at alle følger 
nasjonale tiltak, råd og anbefalinger.   
 
Nasjonale regler, gjeldene fra torsdag 25.mars:  

• Det blir forbudt mot skjenking av alkohol over hele landet.  

• Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, 

med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.  

• Treningssentre kan kun holde åpent for kommunens egne innbyggere.  

• Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på 

svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.  

• Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der 

det er praktisk mulig.  

• Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe 

hele karantenetiden på karantenehotell (gjelder fra 29. mars). 

• Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan 

utsettes gjelder disse reglene:  

• Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.  

• Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år 

som tilhører idrettslag i samme kommune.  

• Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.  

• Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste 

tilviste plasser  

 

Nye anbefalinger:  

• Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters 

avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.  

• Ha få kontakter og de samme over tid. Vi anbefaler maks ti sosiale kontakter per 

uke.  

• Vi anbefaler maks to gjester på besøk.  

• Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på 

overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge 

under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.  

• Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to 

meters avstand.  

• Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.  

• Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:  

o Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.  

o Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.  

o Reiser til hytte sammen med egen husstand.  

• Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, 

høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars.  
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Påskeferien  

De nye nasjonale tiltakene gjelder selvfølgelig også i påskeferien – uansett hvor den 

tilbringes.  

Det aller viktigste er at vi denne påsken reiser så lite som mulig og møter så få som mulig 

for å hindre at smitten sprer seg.  

• Vi fraråder altså ikke reiser til hytta – men reis bare med egen husstand.  

o Hvis du bor alene kan du reise sammen med én eller to faste venner eller én 

fast husstand.  

• Kommer du fra et område med høy smitte, bør du ikke overnatte på hotell  

eller tilsvarende overnattingssteder i påsken. Du bør heller ikke dra på 

overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk.  

• Anbefalingen om å bare ha besøk av to personer og to meters avstand gjelder både 

hjemme og på hytta.  

• Hvis du bor på et sted der kommunen fraråder besøk hjemme – bør du heller ikke 

ha besøk der du tilbringer påsken.  

• Anbefalingen om å holde to meter avstand gjelder enten du tilbringer påsken i byen 

eller på fjellet.  

• Anbefalingen om å unngå steder der mange mennesker samles og bruke munnbind 

der det er vanskelig å holde avstand, gjelder både på fjellet og i byen.  

• Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk og test deg ved minste mistanke.  

• Hold deg hjemme hvis du er i karantene eller venter svar på koronatest  
  
 

ÅPNINGSTIDER CORONATELEFON 

Alle dager i tidsrommet kl. 9.00-12.00. 

Tlf 906 20 664 
 

 

Legekontoret i Lierne er åpent kl 08oo-153o alle ukedager 
Selv om det nå er teststasjon for Covid 19 utenfor legekontoret i forbindelse med åpen 

grenseovergang hver dag fra kl 06oo-18oo, så er fortsatt legekontoret åpent ukedager i 

perioden kl 08oo-153o.         Rådmannen 
 

 

     
NAV Indre Namdal, avd. Lierne, er stengt onsdag 31. mars.  

For å komme i kontakt med oss ringer du 55 55 33 33. Er du arbeidsgiver så ringer du 

55 55 33 36. Hvis du har anledning så kan du logge deg inn på Ditt NAV og skriv til 

NAV.          NAV Indre Namdal 
 
 

TELERESTRIKSJONER INNFØRES PÅ ALLE KOMMUNALE VEGER i Lierne kommune i 

henhold til vegliste fra og med lørdag 27.03.21 kl: 00:00 og inntil videre. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Plan- og utviklingsetaten.   

         Rådgiver teknisk, 959 18 607 
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Lierne kommune ledig vikariat på 78% stilling som helsefagarbeider ved 
Steinhagan bofellesskap fra d.d - ca 15/8 22. 
 
Steinhagan er et bofellesskap med 4 omsorgsboliger for funksjonshemmede, med bemanning 24/7. Du vil bli 
en del av et flott arbeidsmiljø, med utfordrende og varierende arbeidsoppgaver.  
 
For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:  
Lierne er en kommune på 2961 km2 – altså 6 ganger så stort som Oslo eller like stort som Vestfold.  
Dette gir tilnærmet ubegrensede muligheter for den som liker jakt og friluftsliv. 
I kommunen bor det ca 1350 personer, så det er god plass til flere. Kommer du flyttende med familie 
garanterer kommunen barnehageplass. 
Lierne kjennetegnes ved fremtidsoptimisme, pågangsmot og utvikling – «..Det henne fe me te..» 
 
Når du sender søknaden kan det være greit å vite: 

- Vi søker etter deg som kreativ, løsningsorientert og fleksibel. 

- Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede. 

 

- Stillingsprosent: 78 %  

- Lønn etter avtale 

- Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll ut fullstendig) 

- Søknadsfrist: 8/4 21 

- Oppstart: etter avtale 

- Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse 

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingen kan du gjerne ta kontakt med Enhetsleder bo og 
miljøarbeidertjenesten, tlf; 93663458 eller mail; elin.danielsen@lierne.kommune.no 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TRYGT HJEM FOR EN 50-LAPP. NYTT TILBUD TIL UNGDOM  

I LIERNE FRA 01.04.21 
  

Lierne kommune i samarbeide med Lierne Ungdomsråd setter i gang ordningen med 

«Hjem for en 50-lapp» fra 01.04.21. 

Lierne Ungdomsråd har laget reglementet for ordningen. 

1. Ordningen gjelder ungdom mellom 13-21 år i Lierne 

2. Ordningen er beregnet på litt lengre turer innen kommunen, altså distanser ut 

over gåavstand. 

3. Bestilling av Taxi må skje før kl 21oo. Både ettermiddag og kveldstid. 

4. Bestilles over telefon 951 69 100 eller 902 50 500. 

5. Ordningen kan benyttes alle ukedager, både til organiserte og private 

arrangementer. 

6. (Ungdomsrådet tar forbehold om evt. begrensning til fredag-søndag hvis stort 

forbruk) 

7. Om flere deler taxi betaler hver passasjer kr 50.- hver. 

8. Det tas forbehold om at reglementet kan bli endret underveis, da dette er et 

prøveår. 

9. Ordningen gjelder så lenge det er penger i «Potten». 

Er det spørsmål til ordningen så ta kontakt med leder i Lierne Ungdomsråd  

Vilde K. Aamo eller sekretær Laila Totsås.         Lierne Ungdomsråd  

http://www.lierne.kommune.no/
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TRENINGSSTUDIO 
Lierne Treningsstudio holder påske-stengt fra tirsdag 30. mars kl 14. 

Åpner igjen tirsdag 6. april. 

Vanlig åpningstid for trening, alle dager mellom kl. 7-22, unntatt: 

Mandager og torsdager: kl. 7-10.30, 12-15.00. 

Tirsdager og fredager: kl. 7-9.30. 

 

Booking på hverdager: mandag-fredag, mellom kl 9-14. 

Send sms til kommunefysioterapeut Turid; 97 64 68 37. 

 

For mer informasjon: 

Se hjemmesiden til Lierne Kommune, Helse og omsorg, Fysio- og ergoterapi, 

Treningsstudio. 

 

 

 
 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 

Påskens Gudstjenester er avlyst pga. nye nasjonale råd og anbefalinger. 
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LAG OG FORENINGER 
 

ENKEL SERVERING M.M, KVENNMYRA SØNDAG 4.APRIL KL 11-13 

Med forbehold om godkjenning som arrangement etter smittevernbestemmelsene, 

inviterer Flyktningerennet SA til en enkel servering til alle som passerer gapahuken på 

Kvennmyra, langs Flyktningerennstraseen, søndag 1. påskedag (4.april) mellom kl 

11oo-13oo. 

En spesiell overraskelse til alle barn som passerer. 

Som kjent ble også årets Flyktningerenn avlyst p.g.a. Korona og stengt grense, og vi 

vil med dette motivere folk til å ta seg en trimtur i 

Flyktningerennsløype/Holandsfjellet, mens det er gode skiforhold, og forhåpentligvis 

med fint vær i påsken. 

Velkommen innom!      Flyktningerennet SA  

 

 

ÅRSMØTE NORDLI MENIGHETSRÅD 
Det kalles inn til årsmøte i Nordli Menighet på menighetshuset mandag 19.04.21  

kl 18.00.       Vel møtt Nordli menighetsråd 

 

 

FINNLISTUGGU HOLDER ÅRSMØTE PÅ TRENINGSSENTRET 
8. april 2021 kl. 18.00 

Vanlige årsmøtesaker. Velkommen.        Styret 

 

 

LIERNE SENTERPARTI – INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
Møtet blir på Lierne Gjestegård 6. april 2021 kl 19.00. 

Vi må be om påmelding innen 5. april til Arnodd Lillemark, tlf 95 77 81 40. 

             Styret 

 

 

ÅRSMØTE FOR NORDLI PENSJONISTLAG 
Tirsdag 27. april 2021 på LiVERTEN, samfunnshuset kl 12.00. 

Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende innen 6. april. 

Vanlige årsmøtesaker. Servering av mat og kaffe. Loddsalg, gaver mottas med takk. 

Bindende påmelding til innen 20. april til Liv, 99 02 32 14. Tonny, tlf 99 26 18 63. 

Smittevernregler følges. Velkommen!      Styret 
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FAMILIEDAG PÅ HESTBERGTJØNNA LØRDAG 10. APRIL. 
Ta med deg familien og nyt en tur til fjells. Du kan delta på fiskekonkurranse fra  

kl. 12.00 - 15.00. Diverse aktiviteter: snørekjøring ski og rattkjelke, samt kiting.  

Ta med rattkjelke og ski, så får barn og voksne skyss opp fjellsida for så å kjøre 

nedover selv. 

Deltakeravgift fisking: barn under 15 år: kr. 50,-   voksne kr. 100,- 

Skjelbred grendehus selger hamburger, pølser, brus og kaffe.      

Ta med kontanter da det er dårlig mobildekning i området.  

Alle som møter opp må skrive seg inn i ei bok, og er dermed med på trekking av 

en isbor med adapter til kr. 2149,- sponset av Nordli Totaktservice AS. 

For å komme til Hestbergtjønna kjører du fra Nordli Totaktservice, tar til venstre ute 

på isen og kjører til det andre fiskevannet du kommer til oppe i fjellet. Løypa er åpen 

for å komme dit når du drar fra Kvelibua også. 

Ønsker du å kjøre sammen med noen, så kjører vi fra Nordli Totaktservice kl. 11.00. 

      Arr: Nordli Totaktservice AS og Skjelbred Grendehus 

 
 

 

 

 

                                                                                   
Ny filmepisode på Pe-Torsa’s hjemmeside – «Flyktningerenn» 

Til helga skulle det vært Flyktningerenn i bygda, men det er dessverre avlyst også i år.  

Pe-Torsa kan likevel by på en liten dose Flyktningerennstemning. Fra lørdag 27.mars 

er den femte episoden i Pe-Torsa’s filmprosjekt, «Flyktningerenn», tilgjengelig i 

nettbutikken på Pe-Torsa’s hjemmeside: pe-torsa.no  

De fire tidligere episodene finner dere også der, og i løpet av våren kommer den sjette 

og siste filmepisoden, der temaet er fisking.  

   God fornøyelse og god påske!    Pe-Torsa Vel 
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DIVERSE 

 

 

ØNSKER INGEN OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN! 

             Berna 
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PÅSKEÅPENT PÅ KVELIBUA 

 

Fra mandag 29/3-t.o.m. mandag 5/4 har vi åpent alle dager kl. 10.00-17.00. 

Vi selger kaffe, og har bord og benker ute med tanke på smittevern. Vi fyrer opp 

storgrill, så det er mulig å grille for dem som ønsker - enten medbrakt eller mat dere 

kjøper på Kvelibua. 

Lena kommer med noen ferdige garnpakker (sokker/votter, mønster og garn) fra 

Nøstet. Og hvis været er bra kan vi anbefale å ta med strikketøyet for å sitte  

utenfor Kvelibua. 

Alle som kommer innom i perioden 29/3 kl. 10.00 - 5/4 kl. 16.30 kan være med på 

trekking av: 

* Et par lusser (valgfri farge og størrelse) 

* Et par ullsåler (valgfri farge og størrelse) 

* Et par ullsåler (valgfri farge og størrelse) 

(NB. Kun 1 notering i boka pr. dag pr. pers.) 

 

Husk at du kan ringe eller sende mail for å bestille varer. 

Varene kan hentes ute på Kvelibua eller vi kan hjelpe med levering.  

Roland: 95 86 40 11  kve-bua@online.no 

Ragnhild: 48 13 59 93  ragnhaar93@hotmail.com 

 

God påske og velkommen på Kvelibua! 

 

 

ÅPNINGSTIDER I PÅSKA 2021 
 

MANDAG 29.03 FRA KL 08.00 TIL KL 17.00 

TIRSDAG 30.03. FRA KL 08.00 TIL KL.17.00 

ONSDAG 31.03. FRA KL 08.00 TIL KL 17.00 

LØRDAG 03.04. FRA KL 09.00 TIL KL 15.00 
 

ER DU I RISIKOGRUPPEN?  

VI ÅPNER BUTIKKEN KL.08.00 FOR EN TRYGGERE HANDEL FOR DEG I 

RISIKOGRUPPEN. 
 

GOD PÅSKE 

LIERNES FORBRUK SA 

MATKROKEN LIERNE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:kve-bua@online.no
mailto:kve-bua@online.no
mailto:ragnhaar93@hotmail.com
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ÅPNINGSTIDER I PÅSKA VED MATKROKEN MEBYGDA 
Vi har vanlig åpningstid på alle dager som ikke er rød på kalenderen; 

Fredag 26.03.   09.00 – 19.00 

Lørdag 27.03.  09.00 – 15.00 

Mandag 29.03.   09.00 – 17.00 

Tirsdag 30.03.  09.00 – 17.00 

Onsdag 31.03.  09.00 – 17.00 

Skjærtorsdag og langfredag – Stengt 

Påskeaften 03.04.. 09.00 – 15.00 

1.og 2. påskedag Stengt. 

Minner om muligheten for levering av varer hjem til deg. Ring 74 33 91 50. 

(NB! Dessverre ikke mulig på påskeaften) 

  Vi ønsker dere alle ei riktig god påske! 

 

 

 
 

 

 

 


