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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet
Lierne kommune, kommunestyresalen
Torsdag 21.01.2021
13:00

Agenda:
Kl 12.00 Temamøte: Helselovgivning
Kl 13.00 Ordinært utvalgsmøte

Til behandling:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

1/21

21/198
REFERATER - FOLK OG LIVSKVALITET 21.01.2021
21/94
DRØMMESTIPENDET
21/130
KOMPETANSEPLAN - VIDEREUTDANNING
UNDERVISNINGSPERSONALE 2021-2022
21/197
ORIENTERING, SPØRSMÅL FOLK OG LIVSKVALITET 21.01.2021

2/21
3/21

4/21

Lierne 12. januar 2020
Reidar Rødli, sign
Leder
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

side 2

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 17 januar 2021: Ingen gudstjeneste i Lierne som følge av koronarestriksjoner.

LAG OG FORENINGER
FJELLSTYREFONDET I LIERNE 2021
Fjellstyrene i Lierne har en tilskuddsordning for allmennyttige tiltak og næringsformål
i Lierne. Privatpersoner, lag, foreninger, bedrifter og lignende kan søke. Hvis summen
av søknadene er større enn tilskuddspotten, vil Fjellstyrene i Lierne prioritere mellom
søknadene. Skriftlig søknad sendes til lierne@fjellstyrene.no innen 1. februar 2021.
Hilsen Fjellstyrene i Lierne

HJEMMESIDE LIERNE BÅRETJENESTE
Med god hjelp har også vi skaffet oss hjemmeside. Sida finner du enten ved å google
Lierne båretjeneste eller ved å søke opp vårt nettsted som er www.liernebt.no
Etter å ha holdt på i over 25 år med byråvirksomhet i Lierne så kjenner nok de fleste til
hva vi kan tilby av tjenester. Ved å besøke sida vil du oppdage noen nye tjenester som
vi tilbyr.
Spesielt kan nevnes muligheten for opprettelse av minnesider, dette er noe som de aller
fleste byråer bruker i dag, både i Norge og Sverige. I forbindelse med minnesider kan
det ordnes dødsannonse-bestilling av blomster-kondolanse/minneord-minnegaver. Ved
blomsterbestilling er det fortsatt blomsterkroken på matkroken i Nordli som står for
leveransene.
Alt vedr minnesidene er ikke helt på plass enda, (nettopplæring) men de fleste ønsker
skal kunne leveres ved behov.
Videre formidler vi salg av gravminner for Eide Stein AS. De har levert gravsteiner
tidligere her i Lierne. De tar også oppdrag med oppussing av eldre gravminner. Link til
Eide Stein på hjemmesida.
Vi er også på facebook og når vi har noe å formidle vil oppdatering bli å finne der. Lik
oss gjerne på facebook.
Egen e-postadr har vi også fått: post@liernebt.no
Lierne Båretjeneste

DIVERSE
Hei
Jeg ble satt helt ut når jeg fikk overrakt Kulturprisen, så jeg fikk ikke takket skikkelig.
Derfor vil jeg takke på denne måten.
Jeg vil med dette få si tusen takk for Kulturprisen, takk til alle som har nominerte meg, og
takk til alle de gode hjelperne.
Jeg føler meg både stolt og beæret.
Tusen takk!
Hilsen Harald

